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Emlékkönyv Kuncz Jenő hetvenedik születés-

nap já ra 333 
Erdélyi csillagok. Arcok Erdély szellemi 

múltjából. (Erdélyi Szépmíves Céh ki-
adása.) 495 

Erzsébet. ( I r ta : Corti Egon Caesar gróf.) •• 567 
Ez Abesszínia. (Irta: Hermann Norden, for-

dította: Soproni Béla.) 835 
Édesanyám, hol vagy? (Ir ta: B. Czeke 

Vilma.) 457 
Életművészet a házasságban. (Ir ta: Pesthy 

Pál dr.) 333 
Emlékkönyv, (összeállította: Zsasskovszky 

Ferenc és Endre.) 107 
Énekszó 374 
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket." 

( í r ta : Viktor Gabriella dr.) 960 
Értékelés és megismerés. ( í r t a : Fitos János.) 641 
Észak nomándja i . ( í r ta : Trócsányi Zoltán.) 961 
Északi hűség. ( Ir ta : Atányi István.) 714 
Fiúk, fel a fejjel! ( í r t a : Gyökössy Endre.) 374 
Fizikai gyakorlatok. ( í r t a : Csada Imre dr.) 107 
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Oldal 
Gyermekek a szentség ú t ján . ( Ir ta : M. 

Schmidt may er.) 69 
Gyermekvédelem. ( I r ta : Vágó Károly.) — 604 
Gyönyörű Magyarország. ( í r ta : Gyökössy 

Endre.) 960 
Gyulai Ágost dr.: Az európai irodalom. 

(Ir ta: Babits Mihály.) 189 
Halmos Péter: Harcol junk Nagy-Magyar-

országért. ( I r ta : vitéz Faragó Ede.) . • 680 
Harangjá ték . ( Ir ta : Vissnyovszky Rezső.) • • 332 
H a t magyar dal. (Versét és zenéjét szerzette: 

Joós Ferenc.) 373 
Havas István: Pintér Jenő: Magyar iro-

dalomtörténet. 487 
Hazánk őslakói. ( I r ta : vitéz Litkey György.) 757 
Honismeret könyve. (Szerkesztette Bodor 

Antal dr.) 494 
Időszerű gyakorlati népművelési előadások. 

(Összeállították: Dezső Lipót és Ab-
lánczy József.) 190 

Il lusztráló rajzolás. ( í r ta : Bakonyi István.) 961 
Irodalmi Ritkaságok • • • • 758 
Iskola és élet. A nevelés ú j ú t ja in . (Irta: 

Loczka Lajos dr.) • 148 
Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 

1934. évi működéséről. (Összeállította: 
Keller Lajos.) 640 

(k.) A zongorázás. ( I r ta : Gróf Endre.) 835 
Keleti Adolf: A fővárosi pedagógiai könyv-

tár 1934-ben 94 
Kisebbségi népoktatás. ( í r ta : Olay Ferenc 

dr.) 912 
Kócsag. ( í r ta : Vályi Nagy Géza.) 960 
Kőszeg város művészettörténelméből. ( í r ta : 

Németh Imre.) 567 
Különös háború. ( I r ta : Fábián Gyula.) 458 
Lafontaine válogatott költeményei. (Fordí-

totta: Tiboldi László.) 496 
Legyen bátor a magyar . ( I r ta : Gampel 

Béla.) 495 
Lesz még országunk. (Melodráma, zenéjét 

szerzette, Gyökössy Endre verseire, 
Murgács Kálmán.) 107 

Liszt Ferenc színművei 962 
Lovagköltők dalai. (Irta Balogh Károly.) • • 566 
Magyar Anyák Naptára 757 
Magyar irodalmi ritkaságok. (Szerkeszti: 

Vajthó László.) 284 
Magyar Könyvbarátok Diáriuma. (7—8. sz.) 26 
Magyar Muzsikaszó Kottai i jság 568 
Magyarosan , 66, 234, 534, 604, 879 
Magyar Tanítók Évkönyve az 1935/36. évre. 

( I r ta : Bene Lajos.) 880 
Magyar táncok. ( í r ta : Elekesné Wéber 

Edit.) 374 
Magyar Történet. I I I . kötet. ( í r t ák ; Hóman 

Bálint és Szekfű Gyula.) 418 
Maradjon mindenki a helyén. ( I r ta : Szacs-

vay József.) • 714 
Mesék és Játékok. ( I r ta : Wéber Mária.) •••• 70 
Milieu és gyermeki lélek. E g y ú j milieu-

pszichológia vázlata. 1935. ( I r ta : Vér-
tes O. József.) 834 

Mit tanítanak a románok? (Ir ta: Olay Ferenc 
dr.) 285 

Murgács Kálmán VI. nótáskönyve 960 
N. A finnek nemzeti ünnepe 238 
Nagy idők nyomán. (Ir ta: Lelkes Nándor 

József.) 373 
Nádtetők alatt. ( í r t a : Lantos Sándor.) 605 
Nevelési gondolatok Bessenyei György mun-

káiban. ( Ir ta : Fischer Júlia.) 679 

Oldal 
Népdalbokréta. (Összeállították: Boldis Dezső 

és Török Zoltán dr.) 25 
Nézz körül a földön. ( I r ta : H. W. Van Loon, 

fordí tot ta : Havas József.) 233 
Öt világrész magyarsága. (Vitéz Nagy Iván 

dr. könyve.) 331 
Padányi Frank Antal dr.: A beszédhibák 

elhárítása, különös tekintettel a da-
dogásra. ( í r ta : Sulyomi-Schulmann 
Adolf.) 880 

Parasztjaim. (Ir ta: Móra Ferenc.) 233 
Pápai Molnár Kálmán dalai. 374 
Pirkad már a hajnal. ( í r t a : Kencssy Béla.) 70 
Rigófészek. ( I r ta : Jovicza Sándor.) 534 
Spranger Elza személyisége és munkássága, 

( í r ta : Cr oner Elza, magya r r a átül tet te 
és jegyzetekkel ellátta: Kemény Fe-
renc.) 333 

Székely népballadák. (Összeválogatta és ma-
gyarázta : Ortutay Gyula. Fametszetek-
kel díszítette: Buday György.) . . . . . . 795 

Szondy György dr.: A modern iskola és az 
i f j ú ság olvasmányai 911 

Szülök Könyvtá ra 15., 16. és 17. száma 373 
Tanuljunk könnyen, gyorsan németül. ( I r ta : 

Hüchel Ernő.) 879 
Tavaszi á radás . (Irta: Tanka János.) 284 
T. E. Lawrence: A bölcsesség hét pillére. 

(Fordítot ta: Schöpf [in Aladár.) 912 
Tehetség és eugonika. ( I r t a : Somogyi Jó-

zsef dr.) • • • 456 
Természettudomány ismeretek. IV. kötet. 

(Ir ta: Krizsai János, Kőnek Frigyes dr. 
és Vermes Miklós dr.) 107 

Tiboldi József népdalai 27 
Trianoni Magyarország védhetetlen határai . 

( I r ta : Olay Ferenc dr.) 418 
Űj magyar vártán. ( í r t a : vitéz Rózsás 

József.) 372 
Üdvözlégy, Magyarország! (Irta: Sugár 

Béla.) 373 
Üdvözlő-dal. (Irta; Koloszár Elemér.) 568 
Vándorfüst . ( I r ta : Simuray-Klúg Lajos.) •• 758 
Váradi József: Marczell Mihály dr.: A neve-

lés alapvonalai 363 
Virágok városa. Szirének hazája. ( í r ta: Tor-

may Cécile.) 603 
Zsendül a vetés. (Ir ta: H. Hajtay Etelka.) .. 109 

IX. Külföldi i rodalom 
kf.: Adolphe Ferriére: Der Pr imat des Gei-

stes als Grundlage einer aufbauenden 
Erziehung 71 

— Arno Giistler: Kindertümliche Faust-
skizzen f ü r den naturkundlichen Unter-
richt 643 
Die Erziehung 149, 375, 681 

— — Dr. Haupt: Nationalerziehung 836 
Dr. Matthias Brinkmann: Erdkundli-
cher, heimat- und wetterkundlicher 
Beobachtungsunterricht 715 
Else Croner: Die Psyche der weibli-
chen Jugend 419 
Friedrich Schneider: Katholische Fa-
milienerziehung 285 
H. A. Overstreet: Einf luss gewinnen 234 

— — Hedwig Koch: Die Erziehung des Er-
ziehers 496 
Heinrich Marx: Erziehung und Unter-
richt in der deutschen Volksschule . . . . 568 

— — Internationale Zeitschrift fü r Erzie- 
hung 333, 606, 962 
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Oldal 
kf.: Karl Springcnschmid: Dei- Donau-

raum, Österreich in Kra f t f e ld der 
Grossmächte 880 
Karl Springenschniid: Deutschland 
nnd seine Nachbaren 880 
Le Self-government ä l'Ecole 605 
Lorenz Bayerl„• Die Organisation der 
Volksschul-Oberstufe, , 912 
Richard Seyfert: Naturbeobachtungs-
heft f ü r Unter- und Oberstufe 796 
It. J. Finch: The Children of Europe 796 
Robert Theuermeister Vom. Steinheil 
und Urne, Geschichten aus der Urzeit 642  
Spranger Ede személyisége és munkás-
sága 264 
Walther Poppelreuter: Psycliokritische 
Pädagogik 109 
Wilhelm, Borgards: Hilfsschulkind und 
Arbeitsform 27 

X. Külföldi szemle 
1. Albánia. 

Az albán király szózata az i f júsághoz . . . . 759 
v. N. J. Albánia közoktatásügye 235 

2. Amerika. 
A fiúk vagy a lányok tehetségesebbek? — 458 
A népoktatás hanyatlása az Egyesült Álla-

mokban 376 
Az amerikai rádió államosítása 376 
Akik még nem láttak eleven lovat 569 
Amerika az i f j ú ság olvasmányai érdekében 882 
Apró rádióhírek 644 
Diákok mint hírlapírók 111 
Fürdőszoba vi l lanylámpájának automatikus 

fel- és lecsavarása 963 
Kommunistaellenes iskola Amerikában . . . 836 
Körhinta a jégen 964 
Környezet vagy átöröklés 110 
Merzil-Palmer School 28 

3. Angol ország. 
A tanítói hivatás dicsérete 376 
Az angol rádió a vallásosság szolgálatában 286 
Az angol uralkodópár mint sportpártoló .. 596 
Az iskolázás meghosszabbítása Nagybri tan-

niában 236 
Beszélő kölcsönkönyvtár vakok számára 881 
E g y fékevesztett (pedagógiai) reform 759 
Kavarodás egy iskolásleány hazafias dolgo-

zata körül 837 
Távbeszélés gyakorlása az iskolában 458 

í. Ausztria. 
Iskolai reformok Ausztriában 496 
Magyar dal bécsi iskolában 369 
Magyar iskola Bécsben 110 
Magyar közkönyvtárak Bécsben 797 
Nemzetközi i f júság i telep Áusztriában 606 
Osztrák középiskolák elnevezése 334 

5. Belgium. 
A VII . nemzetközi kongresszus a ra jz taní tás 

érdekében 643 
A rádió Belgiumban 286 
A tankötelezettség meghoszabbítása Belgium-

ban 607 
A testnevelés előmozdítása 72 
Gyermekvédelmi kongresszus 28 

6. Bulgária. 
Játékterek Bulgáriában 682 

Oldal 
7. Csehszlovákia. 

A külföldi tankönyvek dzsungeljából 111 
Gépkocsivezetés: iskolai tantárgy 882 
Tanárok mint tanítók 72 

8. Dánia. 
Hatalmas dán közművelődési alapítvány .. 28 

9. Franciaország. 
A francia vasutak az iskolai kirándulások 

szolgálatában 913 
Legkisebb létszámú iskolák Franciaországban 643 
Leszállították a francia tanítók szolgálati 

korhatárá t 151 
Liga a gyermekek bántalmazása ellen 72 
Sport a f rancia iskolákban 882 

10. Görögország. 
A gyermekek értelmi fejlődéséről 715 

11. Jugoszlávia. 
A belgrádi magyar tanítóképző körül 882 
Kiskorúak mozilátogatásának ellenőrzése . . 882 
Tandíjak a jugoszláv középiskolákban 797 

12. Kína. 
Hogyan küzdenek Kínában az analfabétiz-

mus ellen 606 
Kína közoktatásügyi költségvetése 643 
Kína oktatásügye 836 

13. Lengyelország. 
A lengyel tanerők országos szövetsége 797 
A lengyel tanfelügyelet 759 
A pedagógiai irodalom Lengyelországban • • 836 
A varsói állami kézimunkaintézet 458 
Lengyel iskolapszichológusok 797 
Lengyel iskolareform 334 
Lengyel iskolák külföldön 644 
Magyar és lengyel tanítók nemzetközi leve-

lezése 570 
Nemzetközi kultúrkapcsolatok 28 

14. Németország. 
A középiskolai tanulók kiválogatása Német-

országban 535 
A leányok nevelőinek, taní tóinak tízparan-

csolata 497 
A német birodalmi közoktatásügyi miniszté-

r ium ú j ügybeosztása 334 
A német tanítóképzés köréből 882 
A német vidéki iskola-otthonok 72 
A szabadlcvegős iskolák 881 
A szomszédos idegen nyelvek tanulása érde-

kében 607 
A tanítóság Poroszországban 682 
Az iskolai szünidő ú j szabályozása Német-

országban 606 
Anyakultusz Németországban 286 
Diákszállók Németországban 236 
„Internationale Zeitschrift f ü r Erziehung" 

egy ú j német pedagógiai folyóirat . . . . 72 
Külön zsidóiskolálc Németországban 913 
Lietz Hermann gondolataiból 569 
Nem kötelező hitoktatás Szászországban . . . . 334 
Népiskolai sí-tanfolyamok 236 
Olimpiai vakáció 797 
Szabadlevegős iskolák 643 
Tanítóképzés Poroszországban 836 
Tanítók 6portbeli kiképzése 715 

15. Norvégia. 
Norvég pedagógiai kutatóintézet 643 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF. 

Oldal 
16. Olaszország. 

A Dopolavoro fennállásának tizedik éve .. 607 
A nyugdíjazás szempontjából megállapított 

korhatár Olaszországban 535 
A tanítók helyzete Olaszországban 644 
Az „Anya és gyermek n a p j a " Olaszország-

ban : 150 
Az esti iskolák ügye Olaszországban 111 
Az olasz elemi iskolai tanulók hazájukért • • 914 
Az olasz kir. nemzetnevelésügyi miniszté-

rium legújabb Évkönyve 682 
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter intéz-

kedése a tanítóság összeférhetetlensége 
ügyében 681 

Az olasz nemzetnevelésügyi tárca költség-
vetése 286 

Az olasz nemzeti nevelés legfelsőbb tanácsa 150 
Az olasz tanítóság a népkönyvtárak szolgá-

latában 682 
Elemi iskolai és továbbképző-tanfolyamok az 

olasz börtönökben 191 
Fasiszta propaganda külföldön 111 
Gyermekvédelem Olaszországban 759 
Iskolák az olasz fogházakban 607 
Ju ta lmak ú j házasok ós ú j szülők részére 

Olaszországban 535 
Két esztendő az olasz népiskola életéből 569 
Magyar iskolai ünnepély Milánóban 569 
Nagyarányú iskolaszaporítás I tál iában • . . . 797 
Németnyelvű tanfolyamok a Felső-Adige 

(Etsch) területén levő olaszországi isko-
lákban 606 

Olasz tanítók gyermekeinek üdültetése • • • • 607 
Olasz tanítók magyar tanulmányút ja 286 
Olasz tanítók nyár i üdülői 286 
Tanítók felvétele a tanárképző-intézetekbe 

Olaszországban 28 
17. Portugália. 

A cserkészek érdekében 715 
18. Románia. 

A román tanítók és az iskolánkívüli nép-
művelés 150 

19. Spanyolország. 
A könyv érdekében 191 
Iskolai kirándulások Spanyolorszában 334 
Politizáló tanítók . , 236 

20. Svájc. 
A IV. közoktatásügyi nemzetközi értekezlet 963 
A rádió és a nyelvek 797 
Gyenge tanulókból nagy férfiak 286 
Közlekedési balesetek elhárítása 836 
II . Nemzetközi Nevelésügyi Kongresszus . . 643 
Oktatófilmek vámmentessége 963 
Tanulók nemzetközi levelezése 72 

21. Svédország. 
A finn tannyelv a svéd kisebbségi iskolák-

ban 334 
22. Szovjet-Oroszország. 

Szovjet-Oroszország i f j ú sága 496 
23. Törökország. 

Időszerű intézkedés 837 
Törökország az analfabétizmus ellen 682 

XI. Lapszemle 
a) Hazai tanügyi lapokból. 

A Gyermek és az I f j ú s á g 329 
A H a j d ú s á g Ku l tú rá j a 23, 908 

Oldal 
A Jövő Üt ja in 
A Székelység 
Az Üj Kor 
Alföldi Népművelés 
Anya- és csecsemővédelem • • • • 184, 370, 756, 
Borsodmegyei Tanügy . . . . 103, 184, 370, 452, 
Dunántúl i Népművelő . . 66, 230, 370, 497, 674, 

Dunántúli Tanítók Lap ja 23, 145, 416, 493, 563, 

Evangélikus Népiskola 452, 713, 
Gyermekvédelem 67, 145, 230, 370, 563, 
Ha jdúság Ku l tú rá j a 67, 145, 329, 493, 
I f j ú s á g 
I f jú ság i Vezető 279, 
Izr. Tanügy i Értesítő 452, 
Katol ikus Iskola 370, 563. 675, 
Katolikus Kántor 
Katolikus Nevelés 185, 
Katolikus Tanítónők és Tanárnők Lapja 66, 
Kisdednevelés 329, 493, 
Levente 184, 
Magyar Gyógypedagógia 
Magyar I f j ú s á g i Vöröskereszt 185, 329 
Magyar Iparosnevelés 66, 230, 792, 
Magyar Népiskola 
Magyar Paedagógia 
Magyar Tanító 369, 
Magyar Tanítóképző 
Magyar Ünnep 452, 756, 
Meseország 103, 
Mezőgazdasági Népoktatás 66, 184, 493, 713, 

Nemzeti Köízoktatás 329, 416, 493, 
Nemzetnevelés 103. 184, 230, 278, 329, 452, 674, 

832 
Népnevelés 230, 329, 713, 876,' 
Népoktatási Szemle 103, 329, 
Nógrád-Honti Kul túra 452, 
Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi 

Közlöny 23, 184, 531, 
Pedagógiai Szeminárium 
Pestvármegyei Népművelés 22, 146, 493, 675, 
Protestáns Tanügyi Szemle 370, 909, 
Református Élet 66, 184, 532, 713, 
Siketnémák és vakok oktatásügye 
Szabolcsi Tanító 279, 
Székelység 532, 
Tanítók Lap ja 22, 103, 
Tanítók Szövetsége 
Zempléni Tanító 23, 145, 

b) Külföldi tanügyi lapokból. 
1. Angol. 

A bátortalanság (The Schoolmaster and 
Woman Teacher's Chronicle.) 877 

A gyermek idejének beosztása (Education) 956 
A hagyományos és az ú j nevelés eredmé-

nyének összehasonlítása (Education). • 532 
A liázi fe ladat (The Schoolmaster and Wo-

man Teacher's Chronicle.) • • 416 
A mezőgazdasági hivatásos nevelés értéke 

(Education) 453 
A nevelés technikai segédeszközei és a jövő 

taní tója (Education) 564 
Az oktatófilm az angol iskolában (The 

Schoolmaster and Woman Teacher's 
Chronicle.) 779 

Fejlessze-e, vagy elnyomja-e az iskola a 
gyermekek üzleti érzékét! (The School-
master and Woman Teacher's Chro-
nicle.) 146 

279 
675 
955 
563 
832 
756 
712 
955 
756 
955 
909 
876 
563 
832 
908 
876 
955 
955 
370 
793 
876 
532 
531 
793 
909 
279 
328 
909 
279 
793 
185 
792 
955 
831 
756 
876 
955 
563 
832 

908 
793 
876 
955 
832 
370 
832 
792 
416 
908 
756 
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Oldal 
Földrajzi és nemzetközi viszonylatok (Edu-

cation) 185 
Mooseheart, a gyermekek városa (Educa-

tion) 675 
Művészi nevelés: tegnap, ma, holnap (Edu-

cation) 104 
Nevelés — holnapra (Education) 600 
Tekintély és szabadság (Education) 280 
Vezető egyéniségek nevelése (Education) .. 637 

2. Francia. 
A büntetésről (L'Éducation familiale) 186 
A gyermek erkölcsi eszméinek fejlődése 

(Pour l'Ére nouvelle) 67 
A gyermek és a zene (L'Éducation familiale) 909 
A képzelet nevelése (L'Éducation familiale) 453 
A nagy átalakulás és nevelés (Pour l'Ére 

nouvelle) 713 
A nevelés válsága (Pour l'Ére nouvelle) — 793 
A nevelő beavatkozása (Pour l'Ére nouvelle) 329 
A népoktatás helyzete a gazdasági világ-

válság közepette (Francia lapokból) .. 564 
A munkanélküli i f j ú s á g nevelése (Francia 

lapokból) 601 
A személyiség nevelése (Pour l'Ére nouvelle) 230 
Az elkövetett hibák nevelőértéke (L'Éduca-

tion familiale) 371 
Fiúk, mire való a tíz uj játok? (L'Éducation 

familiale) 833 
Gyöngeségek, hibák tenyésztése (Education) 878 
Hogyan nevelik gyermekek a szüleiket? 

(L'Éducation familiale) 24 
Jellemnevelés (L'Éducation familiale) . . . . . . 676 
Látogatás a Decroly-intézetben (Pour l'Ére 

nouvelle) 638 
Mussolini és a család (L'Éducatiou familiale) 494 
Természet és műveltség (Journal des Insti-

tuteurs) 756 
Ügyetlen gyermekek (L'Éducation familiale) 532 

3. Lengyel. 
A gyermekekhez való viszony a kul túra fok-

mérője (Miesiecznik Pedagogiczny) .. 565 
A kézimunka helye az elemi iskola első osz-

tályában (Miesiecznik Pedagogiczny). . 106 
A környezet ismeretének jelentősége a neve-

lésben (Miesiecznik Pedagogiczny) . . . . 24 
A tanító feladata a lé lektani vizsgálatoknál 

(Miesiecznik Pedagogiczny) 911 
A tanító szerepe az újkori iskolában (Mie-

siecznik Pedagogiczny) 281 
Az írásbeli feladatok módszerének alapjai 

(Miesiecznik Pedagogiczny) 147 
Állampolgári nevelés (Miesiecznik Pedago-

giczny) 
Extenzív vagy intenzív legyen-e az iskolán-

kívüli népművelés? (Oswiatowa Polska) 602 
Gyakorlati foglalkozások a kertben (Mie-

siecznik Pedagogiczny) 454 
Iskolai önkormányzat a tapasztalat tükré-

ben (Miesiecznik Pedagogiczny) 958 
Koedukáció (Ruch Pedagogiczny) 187 
Polonisztikai tanulmányok. (Ruch Pedago-

giczny.) 231 

í. Német. 
A gazdasági gondolkodásra való nevelés (I)ie 

Quelle) 188 
A népiskola BS cl községi múzeum (Paedago-

gischer Führer) 677 
A számlépcső (T)ie Quelle) 148 

Oldal 
A tanításmódról (Schweizerische Lehrer-

zeitung) 957 
A tanító, mint a zene ápolója az iskolán 

kívül (Die Deutsche Schule) 910 
A testnevelés a népiskolában (Die Deutsche 

Schule) 602 
A „térképemberke" (Pädagogischer Führer ) 281 
Az iskola a helyes közlekedésre való nevelés 

szolgálatában (Német tanügyi lapokból) 639 
Az iskolásgyermekeket fenyegető közlekedési 

balesetek lélektani oka (Gesundheit und 
Erziehung) 104 

Egy falusi taní tó csevegése (Pädagogischer 
Führer) 370 

Hogyan szoktassuk a tanulókat önállóságra 
a helyesírási hibák javításánál? (Die 

Quelle) 23 
Igazságosan büntess! (Schweizerische Lehrer-

zeitung) 833 
Megtakarítások az iskolai háztartásban (Pä-

dagogischer Führer) 417 
Olvasás és megértés (Schweizerische Lehrer-

zeitung) 455 

5. Olasz. 
Az olaszországi tanügyi személyzet számbeli 

elhelyezkedése (Olasz tanügyi lapokból) 187 
Olasz tanügyi lapok 187 

XII. Egyesületi élet 
A Baranyamegyei Általános Tanítóegyesület 

és az Állami Tanítók és óvónők Orsz. 
Egyesülete Baranyavármegyei Köre 
választmányi gyűlése (1935. évi m á j u s 
hó 16-án) 462 
(1935. évi november hó 21-én) 965 

A Békésmegyei Általános Tanító Egyesü-
let gyomai járáskörének közgyűlése. 
(1935. évi november 4-én.) 915 

A Biharvármegyei Általános Tanítóegyesület 
közgyűlése (1935. évi m á j u s hó 25-én) 460 

A Borsodmegyei Ált. Tanítóegyesület Ede-
lény i Körének gyűlése (1935. évi má jus 
hó 15-én) 461 

A Budai Alesperesi Kerület közgyűlése (1935. 
évi október hó 24-én) 838 

A Budapesti Tanítótestület közgyűlése (1935. 
évi m á j u s hó 15-én) 459 

A Csanádmegyei Tanítóegyesület Batto-
nyai Járáskörének gyűlése (1935. évi 
június 4-én) 498 

A csökölyi esp. ker. róm. kat. tanítói körének 
közgyűlése (?) 536 

A Hajdúvármegyei Tanítók Ált. Gönczy-
Egyesületének közgyűlése (1935. évi 
június hó 6-án) 497 

A Hevesnagykúnsági Református Tanító-
egyesület közgyűlése Törökszentmik-
lóson (1935. évi október hó 24-én) 438 

A IX. egyetemes tanítógyűlés 350 
A IX. egyetemes tanítógyűlés rendezőbizott-

ságának ' közleményei 112 
A IX. egyetemes tanítógyűlés szervezőbizott-

ságának felhívása 14 
A Kisdednevelők Országos Egyesületének 

tisztújító közgyűlése (1935. évi m á j u s 
hó 6-án) 420 

A Lengyeltóti J á rá s i Tanítóegyesület köz-
gyűlése (1935. évi november hó 14-én) 915 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának 
díszközgyűlése (1935. évi július 2-án) 570 
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Oldal 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának 

ülése .• 376 
A Nagykállói Róni. Kat. Esp. Ker. Tanító-

körének gyűlése (1935. évi június hó 
13-án) 571 

A pannonhalmi egyházmegye tanítósága köz-
gyűlése és pedagógiai szemináriuma 
(1935. évi szeptember hó 26-án) 799 

A Pestvármegyei Általános Tanítóegyesület 
jubileuma (1933. évi december hó 7-én) 29 

A Pestvármegyei Általánost Tanítóegyesü-
let közgyűlése (1935. évi december 
hó 5-én) 964 

A Pestvármegyei Általános Tanítóegyesület 
Ráckevei Járásköre és az Állami Taní-
tók és Óvőnők Országos Egyesületének 
Pestszenterzsébeti Körének együttes 
közgyűlése (1935. évi má jus hó 16-án) 460 

A Polgári Róm. Kat . Esperesi Kerület Taní-
tói Körének közgyűlése (1935. évi június 
hó 13-án) 537 

A Somogymegyei Általános Tanítóegyesület-
nek Kaposvárot t tartott közgyűlése • • 882 

A Somogyvári Róm. Kat . Espereskerületi 
Tanítói Kör gyűlése (1935. évi június 
hó 5-én) 498 

A Tanítóképző intézeti Tanárok Országos 
Egyesületének közgyűlése (1935. évi feb-
ruár hó 1-én) 151 

A Tiszáninneni Felső Espereskerület Róm. 
Kat. Tanítói Körének közgyűlése (1935. 
évi június lió 11-én) 536 

A Tiszántúli Felső Espereskerület Tanítói 
Körének közgyűlése (1935. évi június 
hó 12-én) 537 

A Tokaji Espereskerületi Róm. Kat . Tanítói 
Körének közgyűlése (1935. évi június 
hó 5-én) 537 

A Zalamegyei Általános Tanítóegyesület köz-
gyűlése (1935. évi szeptember hó 4-én) 715 

A Zemplénmegyei Általános Tanítóegyesület 
és az Állami Tanítók Zemplénmegyei 
Körének közgyűlése (1935. évi október 
hó 17-én) 838 

Az adonyi espereskerület közgyűlése (1935. 
évi május hó 23-án) 461 

Az alsópatai tankerület közgyűlése (1935. 
évi május hó 14-én) 462 

Az állami tanítók és óvónők közgyűlése 
(1935. évi november hó 16-án) 914 

Az Esztergom-Vidéki Róm. Kat . Népnevelők 
Egyesületének közgyűlése (1935. évi 
má jus hó 13-án) 498 

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
közgvűlése (1935. évi november hó 
14-én) . . . 9 1 6 

Csonka Bács-Bodrog vármegye Ált. Tanító-
egyesülete Kelebián (1935. évi július hó 
14-én) 537 

Eötvös-emlékünnep • • 152 
Magyar Pedagógiai Társaság 43. nagygyűlése 

(1935. évi április hó 13-án) 376 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasóülése 

(1934. évi december hó 15-én) 29 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasóülése 

(1935. évi február 16-án) 193 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasóülése 

* (1935. évi március 16-án) 278 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasóülése 

(1935. évi szeptember 21-én) 760 
Magyar Pedagógiai Társaság rendes fel-

olvasóülése (1935. évi január 19-én) • • • • 111 

Oldal 
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasóülése 

(1935. évi november 16-án) 915 
Magyar Pedagógiai Társaság ülése (1935. 

évi október 19-én) 837 
Nógrád és Hont k. e. e. vármegyék Általános 

Tanítóegyesületének Rákóezi-emlékün-
nepélye és közgyűlése (1935. évi októ-
ber 3-án) 800 

Soroksár-Solti Egyesített Esperesi Kerület 
rendes gyűlése (1935. évi november 
5-én) 882 

Sugár BélaA pestvármegyei általános ta-
nítóegyesület hatvanesztendős jubileu-
mára 56 

Szatmár-Ugocsa-Bereg vármegye Általános 
Tanítóegyesületének közgyűlése (1935. 
évi november 7-én) 915 

Tanítógyűlés Celldömölkön (1935. évi június 
5-én) 536 

Tanítógyűlés Etyeken (1935. évi június 4-én) 498 
Taní tónap Szekszárdon 883 

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

vetése az 1935—36. évre 438 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter beszéde a kultusztárca költség-
vetési vi tá jában 477 

XIV. Vegyes 
A balatoni pályázat eredménye 558 
A Budapesti Királyi Magyar Pázmány-Tu-

dományegyetem alapításának három-
századik évfordulójáról szóló törvény-
javaslat tárgyalása 391 

A budapesti Práter-utcai iskola zászlóavató 
ünnepe (1935. évi június 16-án) 538 

A debreceni tanítói továbbképző tanfolyam 716 
A közoktatásügyi igazgatásról szóló törvény-

javaslat képviselőházi tárgyalása — 398 
A Magyar I f júsági Vöröskereszt karácsonyi 

kiáll í tása 943 
A magyar-osztrák kultúregyezmény meg-

kötése 207 
A milánói magyar iskola felavatása 889 
A Nemzeti Gyermekhét 410 
Az Akadémia és a kultuszminiszter jutalmá-

val kitüntetett tanítók 410 
Angyalné Lőrinczy Erzsébet meghalt 240 
Bárány Gerő dr 13 
Fináczy Ernő + 193 
Fináczy Ernő, Weszely Ödön + 237 
Fodor Árpád: Népiskoláink állat- és növény-

védelme az 1933/4. tanévben 361 
Gesztelyi Nagy László: A tanító 905 
Gondolatok Gyer tyánf fy István írásaiból .. 10 
Hóman Bálint kitüntetése 131 
Hóman Bálint kultuszminiszter a magyar 

írókról és művészekről 895 
Hóman Bálint kultuszminiszter finn kitünte-

tése . . . 8 8 3 
Hóman Bálint kultuszminiszter látogatása 

Lengyelországban 853 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter a sárospataki református tanító-
képző-intézetben és a hercegkúti elemi 
iskolában 194 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter olaszországi ú t j a 167 
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Oldal 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztert a bányamérnöki tudományok 
tiszteletbeli doktorává avatták 538 

Hóman Bálint kultuszminisztert a pécsi egye-
tem díszdoktorrá avat ta 409 

Irodalmi pályázatunk eredménye .. 8 
Jeszenszky Sándor: A 48-as vallás- és köz-

oktatásügyi minisztérium első hónapja i 820 
Klebelsberg-emlékünnep Szegeden (1935. évi 

április 11-éh) 355 
Klebeisberg Kuno gróf emlékezete 800 
Madzsar I m r e 786 
N.: A magyar fá jdalom az angol iskolásfiúk 

lelkében 838 
Olay Ferenc dr.: Az okleveles állástalan ma-

gyar i f j ú ság elhelyezése 1934. év tava-
szán 136 
Idegenforgalmunk jövője és a magyar 
tanuló i f júság 356, 407, 442 
Nagy-Magyarország nemzetiségi nép-
oktatásának törvényhozási szabályozása 788 

Óvónői kinevezések 575 
Petr i Pál búcsúzása. Tasnádi-Nagy András 

üdvözlése 210 
Szily Kálmán államtitkár kitüntetése 539 
Sztankó Béla: Gondolatok Gyer tyánffy Ist-

ván írásaiból 96 
Tanítói kinevezések 573 
Tanügy naptár 31, 73, 115, 163, 192, 240, 289, 

335, 379, 421, 464 499, 539, 571, 608, 644, 
683, 718, 760, 7908. 839, 884. 917, 966. 

Tasnádi-Nagy András államtitkár a nemzet 
lelki megújhodásról 798 

Tóth István dr. ál lamtitkár 645 
Wekerle Imre dr.: Az állástalan tanítók al-

kalmazásának problémái 741 

XV. Hirek 
Minden számban. 

XVI. Hivatalos rész 
A „Búvár" című folyóiratnak a középisko-

lák. tanítóképző-intézetek, felső keres-
kedelmi és polgári iskolák tanári és 
i f júsági könyvtárai számára való be-
szerzésének ajánlása 196 

A debreceni nyári egyetem népszerűsítése 
(1935. évi 60.483. VI. sz. rendelet) 289 

A debreceni tanítói továbbképző tanfolyam 
szervezése (1935. évi 63.774. VI. sz. rend.) 609 

A farkasgyepüi erdei népiskolába való fel-
vételek (1935. évi 64.689. sz. rendelet) .. 647 

A hitfelekezeti főiskolák és tanintézetek ta-
nárainak, tanítóinak és egyéb alkalma-
zottainak, valamint a hitfelekezeti kis-
dedóvók óvónőinek és egyéb alkalma-
zottainak az 1934. I. t.-cikk 2. § a) 2. be-
kezdésének b) pont ján alapuló szabály-
szerű elbánás alá vonását megelőző el-
járás szabályozása és az eljárásra ille-
tékes háromtagú bizottságok megalakí-
tása (1935. évi 1160. ein. sz. rendelet) . . 465 

A körzeti iskolafeliigyelői Utasításnak min-
den tanító(nő) és óvónő részére való 
kötelező beszerzése (1935. évi 7001. ein. 
számú rendelet) 921 

A közalkalmazottak szülői háztól távollevő 
gyermekeinek betegellátása (1935. évi 
3307. IV. 1. sz. rendelet) 379 

68. ÉVF. 

Oldal 
A közép- és középfokú iskolákban a vívás-

oktatást szabályozó 81.000/904. sz. ren-
delet kiegészítése (1935. évi 94.400. VII. 
2. sz. rendelet) 541 

A külterületi elemi iskolai tanítóknak a kül-
területi adatgyűj tés i munkában való 
közreműködése (1935. évi 4832. ein. sz. 
rendelet) 647 

A magánnépiskolák megjelölése (1935. évi 
63.958. VI. sz. rendelet) 684 

A „Magyar Cserkész" című i f júság i lapnak 
az állami és községi elemi iskolák ré-
szére való engedélyezése (1935. évi 997. 
ein. sz. rendelet) 196 

A „Magyar Cserkészszövetség" kiadásában 
megjelent 1936. évi Gyermeknaptár 
ajánlása (1935. évi 95.766. VI I . 2. sz. 
rendelet) 924 

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium által 
kiadott „Gazdaságtanának beszerzésre 
való ajánlása 292 

A miskolci tanítói továbbképző tanfolyam 
rendezése (1935. évi 60.418. VI. sz. rend.) 501 

A népiskolai tejfogyasztás (1935. évi 58.568. 
VI . sz. rendelet) 154 

A népoktatási körzeti iskolafelügyelők szá-
mára kiadott részletes Utasí tás életbe-
léptetése (1935. évi 7000. ein. sz. rendelet) 919 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati al-
kalmazottak gyermekei részére az 1935. 
évi nyári hónapokra szóló vasút i arc-
képes igazolványok érvényesítése (1935. 
évi 2353. ein. sz. rendelet) 423 

A tényleges és nyugdí jas közszolgálati alkal-
mazottakat megillető vasúti arcképes 
igazolványoknak az 1935. évre szóló ér-
vényesítési határidőnek meghosszabbí-
tása (1935. évi 1135. ein. sz. rendelet) .. 195 

A tényleges és nyugd í j a s közszolgálati al-
kalmazottakat megillető vasút i arc-
kénes igazolványoknak az 1935. évre 
szóló érvényesítése, illetve kiállítása 
(1934. évi 4662. ein. sz. rendelet) 32 

A Vasárnapi Könyv beszerzésre való aján-
lása (1935. évi 65.531. sz. rendelet) 886 

Az állami népiskolai tanítók áthelyezése 
(1935. évi 59.200 sz. rendelet) 155 

Az általános továbbképző népiskola Tanter-
vének és Utasí tásának életbeléptetése 
(1935. évi 6345. ein. sz. rendelet) 884 

Az 1934/35. évi fűtési adatok bejelentése (1935. 
évi 2805. sz. rendelet) 502 

Az iparoktatási intézetek igazgatásáról és 
felügyeletéről (1935. évi 8620. M. E. sz. 
rendelet) 764 

Az Országos Állatvédő Egyesület kiadásá-
ban megjelent 1935. évi „Gyermeknap-
tár"-nak a nép-, középfokú és közép-
iskolák tanulói részére való beszerzése 
(1934. évi 60.442. V I .sz. rendelet) 116 

Az Országos Állatvédő Egyesület megszű-
nése (1935. évi 64.693. VI. sz. rendelet). . 684 

Az Országos Egészségügyi Egyesület kiadá-
sában megjelenő: ..Amit a kutyáról 
tudni kell"' c ímű faliképének segédtan-
eszközül való engedélyezése (1934. évi 
4480. ein. sz. rendelet) 76 

Az Országos Közegészségügyi Egyesület 
„Amit a kutyákról tudni kell" c. fali-
képnek engedélyezése (1935. évi 515. 
ein. sz. rendelet) 243 
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Oldal 
Az Országos Közegészségügyi Egyesület ki-

adásában megjelent „Amit a kutyáró l 
tudn i kell" című szemléltető eszköz en-
gedélyezése (1935. évi 4031. sz. rendelet) 575 

Az „Úti társ" című folyói ra t a jánlása 968 
Cserey Sándor: „Játékos egyszeregy" c. kézi-

táblájának az elemi népiskolák részére 
való engedélyezése (1934. évi 4632. ein. 
számú rendelete) 32 

Cserey Sándor szorzótáblájának taní tási se-
gédeszközül való engedélyezése (1935. 
évi 5844. ein. sz. rendelet) 764 

Csíszér János szobrászművész által készített 
„Nemzeti nagyjaink"-at ábrázoló szob-
roknak szemléltetőeszközül való enge-
délyezése (1935. évi 1257. ein. sz. rend.) 292 

Doczkalik Jenő: „Duda" című énektanítási 
segédeszközének engedélyezése (1935. 
évi 6523. ein. sz. rendelet) 841 

Dóczy Sámuel dr. és Pogány Dezső dr.: „Ta-
noncügyi jogszabályok" című könyvé-
nek beszerzésre való ajánlása 116 

Drozdy Győző: „ I f j ú ság" című het i lapjának 
ajánlása 764 

Edvi Illés György: Liszt Ferenc 1811—1816. 
című plakettjének ajánlása 967 

„Egészség Heté"-ről való megemlékezés 
(1935. évi 6505. ein. sz. rendelet) 803 

vitéz Faragó Ede és Mirvay Péter: Veze-
tők Lapja c ímű folyóiratának iskola-
fa jok könyvtárai számára való beszer-
zésének való a j án lá sa 196 

Gabányi Jánosné: „A magyar nemzet ' tör-
ténete" című könyvének a j án lá sa 924 

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok tartása. 
(1935. évi 47.306. V. 2. ü. o. sz. rend.) .. 610 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ö 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
'- 'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T £ " I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
V I I I . ker., Múzeum-körűt 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

• em vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

C L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes szám 
ára 50. fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dl j az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

I _ r i R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P , ' / . oldal 50 P. 
Vi oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal cimére előre fizetendők 

ÚJ ÉV K Ü S Z Ö B É N . 
E L M Ú L T ÉVRE visszatekinteni, egy év kulturális munkásságának eredmé-

nyeit megállapítani, összefoglalni és értékelni, a jövő év munkájához hitet, reményt 
ébreszteni: igazi tanítói feladat. Ez a magyar kultúra munkásainak számadása a leg-
szigorúbb bíró: a lelkiismeret előtt. Ezekből a megállapításokból és értékelésekből lát-
hatjuk csak tisztán, hogy a felettünk tornyosuló nehéz gondok fellegei közepette is mit 
és mennyit tudtunk terveinkből megvalósítani ebben a megtépett, drága hazában, amely-
ben a munka értékét csak az jelentheti, hogy mennyivel visz az bennünket közelebb az 
ígéret földjéhez: a magyar feltámadáshoz, amelyért meg nem alkuvó lélekkel, acélos 
akarattal és lankadatlan erővel kell dolgoznia a magyar kultúra minden munkásának. 
A végtelen rónákon szétszórt kicsi tanyaházak, az apró hegymögötti falvak, a tor-
nyos városok, ilt, ebben a csonka hazában, mind, mind azt kérik tőlünk számon, hogy 
mit dolgoztunk, mit tettünk az elmúlt évben a nemzeti kultúráért, mely egyetlen biz-
tos eszköze az igazságos magyar törekvések megvalósulásának. A nemzet és saját lelki-
ismeretünk kéri tőlünk számon, hogy neveltiik-e, tanítottuk-e az ifjúságot kitartó, ne-
mes munkára, fennkölt gondolatok, örök eszmények befogadására. 

Mindenki előbb csak a maga területén keresse s gyűjtse a számadás adatait. Érté-
ket jelent mindaz, amit csak egy gyermekkel tettünk s a veszteségrovatba megy mindaz, 
amit csak eggyel is elmulasztottunk. Nyereség, érték, a közös jobb jövőnek egy-egy 
alapköve mindaz a siker, amelyet az iskola egyes osztályaiban, a község egy-egy 
társaskörében, az iskolánkívüli népművelés egy-egy előadásának keretében elértünk s 
minden eredmény a nemzeti önbizalomnak üdítő forrása. Eredmény a csiiggedések el-
hárítása is, mert a csüggedés nem más, mint fegyverhullás, harcfeladás a mindnyájuk 
jövőjéért harcolók kezéből. Ne feledjük, hogy senki sem végezhet jó munkát, aki nem 
hisz annak értékében. Azért kell magunkat s a népet óvnunk a csüggedéstől, hogy 
hitünk el ne vesszen, mert ha az elvész, nem lesz, ami építő munkára késztessen. 

Ha munkánk értékét vizsgáljuk, nem szabad felednünk, hogy mi nagyon mélyre 
vetünk s az eredményt egyhamar nem is látjuk. A fundamentum nincs azok szeme előtt, 
akik csak a felszínt látják s mélyebbre nem tudnak pillantani, de aki a fundamentumot 
rakta, az tudja, hogy épülhetnek-e arra emeletek, avagy csak omlatag falaknak valók. 

F Ü I I ÉWÍf! 
j SZEGED. 

FOLYÓIRAT; i 
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És ez a tudat erősíti vagy csökkenti a felelősségérzetet. Aki elgondolja, hogy mi épül-
het arra, amit ő lerak, abban él a felelősségérzet, ami már egymagában is a biztos alap 
lerakásához vezet. Meg kell tehát gondolnunk, hogy hogyan alapoztunk. Váj jon szilárd-e, 
nemes-e minden lerakott érzés és gondolat, amit megalapozásul gyermekeink, népünk 
lelkébe elhelyeztünk? 

Ne feledjük, hogy ennek a nemzetnek mi olyan munkásai vagyunk, akik nélkül nem-
zetépítés el sem képzelhető. Mi lenne akkor, ha ez a munka nem egy irányítás mellett 
tí nein egy cél felé t ö r t énnék! . . . A nagy zűrzavarban sok helyen elveszne vagy leg-
alábbis elhomályosodna a cél, amely felé mindnyájunknak törekednie kell. Hogy vala-
mennyi nemzetépítő munkás egy cél felé haladhasson, nemcsak ismernie, hanem be is 
kell tartania azokat az irányelveket, amelyeket a magyar kultúra első munkása meg-
jelöl. Miniszterünktől ebben az évben is hallottunk, olvastunk sok-sok olyan gondolatot, 
amelyekkel a nemzetépítés irányát, módját és eszközeit megjelölte, sőt a munkakedvet 
is több intézkedésével, a lehetőségekhez mért keretek között, fokozta. Hogy egyebet ne 
említsünk, gondoljunk csak a tanító-gyermekek intemátusának felállítására s a ter-
ményjárandóságos tanítók fizetésének rendezésére. Olyan évtizedes tanítókívánságok 
teljesültek ezzel, amelyek sok-sok tanítócsalád gondjait könnyítették, sok-sok kultúr-
munkás munkakedvét, munkabírását emelték, fokozták. A kultúra fejlesztése körül vég-
zett irányító munka sem kerülhette el egyetlen tanító figyelmét sem. Az elmúlt évben 
a középiskolai oktatás került szilárdabb nemzeti alapra, a népiskola tanulmányi fel-
ügyeletének előmunkálatai pedig már jól előrehaladtak. Habár szomorú helyzetünkben 
nem épülhettek monumentális iskolák s más kultúrintézmények, de a meglevők belső 
életének fejlődése rohamosan haladt előre. Iskoláinkban olyan munka folyik, amelyek 
kiállják, sőt sok helyen felül is múlják a más kultúrnemzetek iskoláinak színvonalát. 
S minden önzés nélkül mondhatjuk, hogy ebben népiskoláink az első sorban s annak 
is az elején állnak. A népoktatási intézmények fokozatos fejlesztésének munkája az 
elmúlt évben csendben, minden zaj nélkül haladt előre. Kevesen tudják, hogy az álta-
lános továbbképző népiskola, mely az alaptörvény megalkotása óta alig fejlődött, az 
elmúlt évben egyik legjelentőségesebb kulturális munka központjában állt, amennyiben 
miniszterünk elkészítette annak Tantervét és Tantervi Utasítását, mely a jövő tanévtől 
kezdve ezen a téren is hatalmas lépéssel viszi előbbre népoktatásunk ügyét. 

Ha tehát az újesztendő küszöbén visszapillantunk végzett munkáinkra és számot 
vetünk egy év kultúrmunkájának eredményeivel, örömmel és a jövőben bízó remény-
séggel kell megállapítanunk, hogy oktatásügyünk jelentős lépésekkel haladt előre. Ez a 
felemelő tudat acélozza ú j munkára erőnket, öntsön szívünkbe ú j lelkesedést, hogy 
tántoríthatatlanul haladjunk tovább azon az úton, amelyet a nemzet tőlünk megkíván 
s amelyen tudós és fáradhatatlan miniszterünk hordozza előttünk a magyar kultúra 
magasra emelt zászlaját. 
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A TÁRÜADALHI TESTNEVELÉS FEJLŐDÉSE 
ÉS SZERVEZETE. 

í r ta : IVÁNKOVITS K Á L M Á N . 

M i n t minden természetes kialakulásnál, i t t is 
nagyon bajos eldönteni, hogy a mai értelem-
ben vett testnevelésnek és sportnak honnan 
számíthat juk keletkezését. Vannak, akik a Ma-
gyar Athlétikai Club megalakítását , 1875-öt 
veszik a magyar sportélet első esztendejének s 
ez az újkori modern atlétika nézőpontjából 
helytálló is; de nem lehet az igazságot elvi-
ta tni azoktól sem, akik az 1825. évet, a Pest i 
Nemzeti Vívó Intézet a lapí tását tekintik az 
elindulás határkövének; s végiil jól esik együtt-
éreznünk azokkal, akik visszanyúlnak a ma-
gyar történelemnek legrégebbi emlékeihez és 
rámutatnak oly feljegyzésekre, amelyek tagad-
hatat lanul a testi nevelésnek őseink szemében 
való fontosságáról tesznek tanúbizonyságot. 

Az én véleményem — amely nyilvánvalóan 
adódik az iskolai testnevelésről korábban í r t 
cikkem alapján — az, hogy a mai sportok meg-
honosodása a X I X . század derekára tehető, 
azonban, hogy ezek a külföldről jött sportok 
itt szeretettel, megértéssel találkoztak ós egy-
szeriben itt meghonosodni tudtak, csak azzal 
magyarázható, hogy a magyar e sportok be-
fogadására és űzésére alkalmas, testileg edzett 
nemzet volt nemcsak akkor, amikor a modern 
sportok a határsorompónál bebocsátást kértek, 
hanem azt évszázadokkal megelőzően is. Ez ta-
gadhatat lan s így felesleges azt eldönteni, hogy 
mikor kezdődött a magyar „sport", mert ha ezt 
fe j teget jük, csak az tárgyalható, hogy miben 
különbözik a testedzés és a sport? Mivel pedig 
nem a szavak precíz megállapí tása a fontos, 
a te rminus technicus-ok mellőzésével nézzük a 
tényeket. 

A burgundi herceg főlovászmestere, Ber t ran-
don de la Broequiere, 1433-ban Budán látot t 
lovagi tornákról ad igen érdekes és értékes 
megfigyelésekkel színes leírást, amelyből ki-
tűnik, hogy a nálunk meghonosodott, sőt akkor 
már fénykorában lévő lovagi tornák nem vol-
tak a nyugati államokban dívó tornákkal telje-
sen azonosak. A lényegtelennek látszó eltéré-
sek: kapaszkodásra alkalmatlan lapos nyereg, 
rövidebb — tehát nehezebben törő — lándzsák 
stb. amellett tanúskodnak, hogy őseink a nehe-
zebbet, a nagyobb testi felkészültséget jobban 
kedvelték és a testi erő és edzettség mellett az 
ügyességre is figyelemmel voltak. 

H a ehhez a kis kiragadott példához hozzá-
vesszük a lovagkorból, továbbá a török-magyar 
harcok történetéből fennmaradt párviadalok 
leírásait, lehetetlen nem éreznünk, hogy a ma-
gyar f a j kiválósága, sportérettsége évszáza-
dokra visszanyúló tudatos testedzéssel termelő-
dött ki. Az természetes, hogy ez a testnevelő, 
testedző igyekezet a harci felkészültséghez iga-
zodott és arra különös tekintettel volt, kellett 

is, hogy legyen, hiszen a legklasszikusabb gö-
rög sportban, a mai modern atlétika alapjá-
ban is kimutatható a harcias elem. Ez magya-
rázza azt is, hogy később, a XVI . század vége 
felé, a puskapor és a lőfegyverek térhódítása 
által változott harcmodor lényegesen érezteti 
hatását őseink testnevelésén is. Hát té rbe szo-
rul a lándzsa, nyíl, kelevéz, főszempont a lő-
fegyverek kezelésének elsajátí tása, az elérhető 
fegyelem, mely az egyed harckészségén kívül a 
csapat együttes szabályos működésére helyezi a 
súlyt. Elől j á r a polgárság, a városok lakói, akik 
falaik védelmét begyakorolt, egységes i rányí tás 
alatt álló lövészekkel lá t ják legjobban bizto-
sítva. Az együvétartozás érzése a céhek kere-
tében j u t kifejezésre, de már az ezerötszázas 
évek elején találkozunk a társadalmi sport-
űzésre, gyakorlatozásra legalkalmasabb tömö-
rülési egységgel — a sportolásnak ma is kere-
tet adó — egyesülettel, ezidőben lövészegyesü-
letekkel. 

A kialakuló egyesületi élet előnyeit mind 
szélesebb körben tapasztal ják s lassan bár, de 
az egész országban alakulnak lövészegyesüle-
tek. Tagadhatat lan, hogy részben az a téves hie-
delem, hogy a lőfegyverek és puskapor feltalá-
lása által megváltozott harcmodor immár feles-
legessé és lehetetlenné teszi az egyén harci 
érvényesülését, részben pedig az ész- és szel-
lemfejlesztés egyoldalú előretörése hát térbe 
szorítja a testi ku l túrá t és e tekintetben egy 
dekadens folyamat áll elő. Ennek a folyamat-
nak utolsó alakja a rokokó és a nyárspolgár 
Biedermeier-kor eszményképe az elpuhult, el-
nőiesedett nebáncsvirág i f jú , aki a korszellem 
hatása a la t t e l foj t ja a hősi tettekért alaptermé-
szeténél fogva lelkesedő érzését és dicsőséget, 
férf ias erényeket zengő balladák helyett se-
lyemcsipkés ruhájában, ábrándos költemények 
feletti lelkesedésben éli ki önmagát. 

Mi sem természetesebb, mint az, hogy a test-
ben és lélekben harmonikus embertípustól való 
ily egészségtelen eltérés meghozza a maga 
visszahatását és az átmenetileg megvetett testi 
nevelés a X I X . század elején társadalmi úton 
előretör és ezzel megint megkezdi nemzet-
nevelő és regeneráló értékes munká j á t a lövész-
egyesületek által kezdett egyesületi élet kere-
tében. 

A vívás és német to rna járnak elől. 1825-ben 
megalakul a Pesti Vívókör, a Pest i Nemzeti 
Vívó Intézettel, amelynek Friedrich (Frederic) 
Ferenc elnémetesedett f rancia volt első vívó-
mestere. A német tornának Clair Ignác volt 
egyik megalapozója hazánkban. 1826-ban mint 
„harcmester" taní t ja a polgárság gyermekeit 
vívásra és tornára, majd 1833-ban létesíti az 
első Testgyakorló intézetet és kezdeményezé-
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sére alakul 1839-ben a Pest i Testgyakorló Egy-
let, mely később Pesti , majd 1867-ben a ma is 
fennálló Nemzeti Tornaegylet té alakul át. 

A céllövészet — mint fentebb említettem — 
ekkor már évszázados múl t ra tekint vissza. 
Már 1516-ban alakult ugyanis a Lőcsei Lövész 
Egylet, de van ennél régebbi is, például a Kés-
márki Lövész Egylet, melynek zászlaja 1510-ből 
való. A Budai Lövész Egylet 1694-ben létesült, 
utána a székesfehérvári, váci stb., úgyhogy a 
XIX . század elején alakuló Pesti Lövöldöző 
Társaság (1824) már körülbelül a hatvanadik 
magyar lövészegylet. 

Az úszásnak is szaporodnak a hívei. Pesten 
1817-ben létesült a katonai uszoda és Mayer 
Ferenc 1839-ben polgári uszodát nyit, ahol a 
nők is tekintélyes számban gyakorolják az 
úszást. 

A pesti Lánchídfőnél létesül az első csónakda 
1834-ben, alapítója, egyben a magyar evezős-
sport megteremtője, gróf Széchenyi István. 
Egyesület alapításán is fáradozik, de az első 
ilyen egylet, a Buda-Pest i Hajós Egylet csak 
1861-ben alakul. 

Ugyancsak e század közepére tehető a kor-
csolyázás térhódítása is, 1854-ben már verse-
nyeznek is korcsolyázóink, de e sportnak repre-
zentatív egyesülete csak 1869-ben alakul a Pesti 
— ma Budapesti — Korcsolyázó Egylettel. 

A rohamos lendületet vett egyesületi életre 
bénítólag hatot t az abszolutizmus kora, mely 
a többi alkotmánybiztosította jogunk mellett 
az egyesülési jogot, mint a nyilvános életre 
leghatékonyabb befolyást gyakorló tényezők 
egyik legfontosabbját is rossz szemmel nézte 
és az egyesületek alakulását külön engedély-
hez kötötte. 

A kiegyezéssel feléled ugyan a nemzet sza-
bad egyesülési joga, azonban az 1873. évi 1394. 
számú belügyminiszteri rendelet az alapszabá-
lyok kormányhatósági láttamozását í r j a elő, 
indokolása szerint azért, mert „az állampolgá-
rokat az egyletek által szenvedhető károktól 
lehetőleg megóvni törvényes feladatomul te-
kintem". 

E rendelkezés — az indokolástól eltérően — 
a szabad egyesülési jogot valójában korlátozza; 
a kormányhatósági jóváhagyás azonban az 
alapszabályok súlyát emeli, az egyesületeket 
jogi személyiséggel és bizonyos fokú hivatalos 
tekintéllyel ruházza fel és ezzel ismét lehetővé 
válik az egyesületi élet fellendülése. 

Meg is indul újból a szervezkedés, amelynek 
különös lökést adott az atlétika, mely gyűjtő-
fogalom alá akkoriban a szabadtéri sport min-
den ága tartozott. 

Gróf Esterházy Miksa mint követségi attasé 
hosszabb időt töltött Angliában és Ameriká-
ban, ahol alkalma volt megismerkedni az an-
gol és amerikai sport intézményeivel s az ott 
már nagy lendülettel űzött embersportokkal. 
Megértette, hogy a nálunk eddig kizárólag is-
mert, léleknélküli Spiess-rendszerü német torna 
sablonos gyakorlatai helyett i f júságunk lelké-
hez sokkal közelebb tud férkőzni a nemes ve-
télkedéssel egybekötött szabadtéri sportolás s 

elhatározta, hogy meghonosít ja azt minálunk. 
Átgondolt előkészítéssel fogot t hozzá e munká-
hoz. Mindenekelőtt alapos saj tópropagandával 
készítette elő a közvélemény talaját . Sport- és 
napilapokban 1874. év fo lyamán Viator álnév 
alatt egymás után jelentek meg ismertető köz-
leményei, úgyhogy az ál ta la 1874. év november 
9-ére összehívott sportértekezlet elé várakozás-
teljesen tekintett Esterházy barát i köre és az 
i f j ú ság számottevő gárdá ja . 

Az elvetett mag jó t a l a j r a hullott, a meg-
választott 12 tagú bizottság haladéktalanul 
munkához látot t s már a következő 1875. év 
ápril is 8-án megalakul a magyar szabadtéri 
sport elterjesztésére és megerősítésére hivatot t 
Magyar Athletikai Club. 

Ez volt a kezdet, utána ingadozó, sőt lany-
huló igyekezettel eltelt pá r év s azután fel-
tar tóztathatat lanul hódít té r t az új, de már 
megismert és megkedvelt sport . Budapesten és 
vidéken egyre-másra a lakulnak az egyesületek 
és kezdetét veszi a rendezett sportélet kiala-
kulása. 

Az egyesületek, autonómiájuk sérelme nélkül 
sportágakként! szövetségekbe tömörülnek, he-
lyesebben minden sportág igyekszik az illető 
sportág legfőbb i rányí tását intéző országos szö-
vetséget megalakítani. 

Elsők e téren — történeti multjukhoz híven — 
a lövészegyesületek s az első szövetségnek: a 
Magyar Országos Lövészegyesületnek 1872 már-
cius 3-án láttamozza a belügyminiszter a jóvá-
hagyott alapszabályait. Az akkor 73 lövész-
egyesület szövetségének súlyát, tekintélyét mi 
sem bizonyít ja jobban, min t az, hogy első el-
nöknek magát Deák Ferencet akar ják meg-
választani, aki csak agg k o r á r a tekintettel kéri 
e megtiszteltetés alóli felmentését. 

Utánuk a tornászok 1885-ben 82 egyesülettel 
alakítanak szövetséget, ezt követik a kerék-
párosok 1889-ben, a korcsolyázók 1892-ben s 
ugyanezen évben az evezősök. Az „atletizmus" 
hívei 3897-ben alakí t ják meg a Magyar Athle-
tikai Szövetséget, melynek fennhatósága alá 
tartozott akkor még a vívás, birkózás, ököl-
vívás és úszás is s ezek a sportágak csak ké-
sőbb alakítottak különálló szövetséget (úszók 
1907-ben, vívók 1913-ban, birkózók 1921-ben, 
ökölvívók 1925-ben). 

Időközben, ]897-ben jelenik meg magyar ta-
lajon az első futballcsapat. A Budapesti Torna 
Clubnak ezt a kísérletét hamarosan követi a 
többi egyesület s rövid térhódítás után 1901-ben 
már szövetségije tömörülnek a futball hívei is. 

A tenniszezők il907-ben a lakí t ják meg szövet-
ségüket. Ennek a szép sportnak a meghonosí-
tását a Budai Torna Egyle t kezdeményezte s 
már 1895-ben országos bajnokságot rendezett. 
A háború előtt, 1913-ban alakul a Sí és Tur is ta 
Szövetség. Hogy teljes legyen a felsorolás, meg 
kell még említenem a Gyephokey Szövetséget, 
amely 1924-ben és a ping-pong, illetve asztali 
tennisz kedvelőinek szövetségét, amely 1925-ben 
alakult. 

Ha végigtekintünk a kronologikus felsorolá-
son, megállapíthat juk, hogy a sport társadalmi 
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szervezete sa já t erejéből 30—40 év alatt fejlő-
dött ki mai formájára , amely szerint minden 
sportolónak módjában áll az autonóm vezetés 
alatt , jóváhagyott alapszabályokkal működő 
egyesületekben tagként szerepelni, illetve ott a 
neki legjobban megfelelő sportot gyakorolni. 

A jáki templom homlokzata. 
X I I I . század második fele. 

(Hekler: A magyar művészet 
története c. műből.) 

L . 26. oldalon. 

A különböző sportokat felölelő egyesületek 
t ag ja i az illető sportág országos szövetségének, 
amely i rány í t j a a legfőbb vezetése alat t álló 
sport minden ügyét úgy belföldi, mint — a 
nemzetközi sportszövetségekben elfoglalt tag-
ságuk révén — külföldi viszonylatban is. 

A sport ha ta lmas tömegmozgató és érdeklő-
dést felkeltő ereje ugyanis magával hozza az 
általános fejlődésnek fokmérőjét , a versenye-
ket, amelyeknek legfőbb i rányí tásá t és ellen-
őrzését — ha a rendezés egyesület keretében 
tör tén ik is — a szövetségek végzik. Természe-
tes, hogy a nemzet i f júsága testi erejének és 
ügyességének legteljesebb tükré t csak a más 

nemzet sportolóival való mérkőzés eredménye 
adja s ezért a sport már évtizedekkel ezelőtt 
megtalálta a nemzetközi érintkezés, az egy-
öntetű irányítás és a vitás kérdések eldönté-
sére hivatot t legfőbb szervet a nemzetközi 
sportszövetségek alakításával. 

De e l ju to t t a sport a nemzetközi sportérint-
kezés legnagyszerűbb és legklasszikusabb for-
májához a régi görög olimpiai versenyek fel-
újí tása által . A gyönyörű gondolatot a francia 
atlétikai szövetség t i tkára , báró P ie r re Cou-
bertin vetette fel s agil i tásával 1894 jún ius 16-ra 
összeült párizsi nemzetközi sportkongresszuson 
megszervezi az öt világrész (innen származik 
az ötkar ikás olimpiai címer) minden nemzeté-
nek négyévenkénti nagy eseményét, a modern 
olimpiai játékokat, egyszóval: az olimpiákat. 

Az említett nemzetközi sportkongresszus meg-
alakította a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, 
amelyben a résztvevő államok 1—3 taggal van-
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nak képviselve; Magyarország kezdetben egy, 
1909 óta két taggal (jelenleg gróf Andrássy 
Géza és Múzsa Gyula). 

Az első olimpiai verseny megrendezésére a 
klasszikus sportok szülőhazája, Görögország 
nyer t megbízást 1896. évre. 

Ügy erre az Olimpiára, mint az 1900-ben Pá-
rizsban rendezett I I . Olimpiára Magyarország 
meghívást nyert . A részvétel előkészítésére 
mindkét esetben ad hoc Országos Magyar 
Olympiai Nagybizottság alakult. Ugyanígy — 
bár már kormányhatósági felhívásra — ad hoc 
nagybizottság a lakul t az 1904-ben St. Louisban 
rendezett I I I . és az 1906-ban Athénben tar tot t 
közbeeső Olimpia hazai előkészítésére. 

A Londonban 1908-ban rendezett IV. Olimpia 
előkészítésére alakult Magyar Olympiai Bizott-
ság tekinthető már állandó jellegű szervezet-
nek, bár csak a Stockholmban (1912) rendezett 
V. Olimpia eredményeinek bemutatása u tán 
nyert 1914 elején kormányhatóságilag is el-
ismert szervezeti szabályzatot. Az 1916-ra Ber-
linnek ítélt VI. Olimpia a háborií miatt el-
maradt s az 1920-ra eredetileg Budapestnek 
szánt, de közben Antwerpennek ítélt VII . Olim-
piára a központi hatalmak, így Magyarország 
sem kapott meghívást . 

Csak a párizsi VI I I . Olimpiától (1924) kezdve 
veheti fel ismét a Magyar Olympiai Bizottság 
az előkészítés komoly munkájá t , amelynek 
eredményes befejezése után a IX. Amszterdami 
(1928) és a X. Los-Angelesi (1932), valamint a 
XI . Berlini (1936) Olimpiára teljesen hivatalos 
szerv formájában, már mint az Országos Test-
nevelési Tanács IV. szakbizottsága i rány í t j a az 
olimpiák előkészületi és egyéb itthoni ügyeit. 

A szervezeti kialakulás teljes megismeréséhez 
szükséges, hogy visszatérjünk a !)00-as évek 
elejéhez, amikor — mint fentebb vázoltam — 
a sportolás az egyesületek és szövetségek meg-
alakításával mint társadalmi jelenség mind-
inkább nagyobb jelentőséghez ju t s fontosságá-
nak, nemzetnevelő és közegészséget javító ered-
ményeinek felismerése helyet biztosít részére 
az állami gondoskodás terén is. De megnyilvá-
nul az állam legfőbb felügyeletébe való kap-
csolódás szüksége magának a sportéletnek a 
részéről is. 

A közvetlen a lkalmat két sportszövetség, a 
Magyarországi Testedzők Szövetsége (Torna 
Szövetség) és a Magyar Athletikai Szövetség 
közt az 1906—1908. években felmerült hatalmi 
kérdés folytán kiélesedett sportháború szolgál-
tat ta. A szerzett jogokon esett sérelmeivel harc-
ban álló MOTESz teszi meg ezirányban a kez-
deményező lépéseket. 1908-ban memorandum-
mal fordul az országgyűléshez, amelyben a 
társadalmi sportolás helyzetének kimerítő is-
mertetése mellett a jogrend biztosítására meg-
jelöli és kéri a szükséges intézkedések meg-
tételét. Ügy e memorandum, min t a sportélet-
ben mutatkozó egyéb jelenségek reávilágítanak 
az adandó megoldásra, egy magasabb sport-
fórum létesítésének szükségére, amely a szö-
vetségek közt felmerült vitás kérdések eldön-
tésére s egyben a kormányhatóság és az élő 

sport között kapcsolatot létesítve, úgy az isko-
lai, mint az ál talános testnevelés és sport irá-
nyí tására és ellenőrzésére lenne hivatott. 

Az emlékirat lehető alátámasztására elhatá-
rozta a Tomaszövetség, hogy a következő évben 
Országos Testnevelési Kongresszust hív egybe, 
amelynek végrehaj tóbizot tsága törvényjavasla-
tot dolgoz ki Országos Testnevelésügyi Tanács 
és Országos Testnevelési A l a p létesítésére. 

A szép elgondolás teljesülése sokáig késett, 
egész addig, amíg Gerenday György dr., aki 
az anyagi lehetőségek biztosítására helyezte a 
fősúlyt, meg nem jelöli a t e rv kiviteli lehető-
ségét. Az ő nem lankadó agil i tásának eredmé-
nyét jelenti az 1913. évi X I I I . t.-c., amely a ló-
versenyek totalizatőr-jövedelmének 2%-át bizto-
sí t ja a testnevelés és sport céljaira, olyképen, 
hogy az így befolyó összeg a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által alapszerűleg keze-
lendő és kizárólag a testnevelés és sport fej-
lesztésére fordítandó. 

A törvény csak az anyagi bázis, az Országos 
Testnevelési Alap létesítésére nézve intézke-
dett, a sportélet által kért sportfórum felállí-
tásáról nem gondoskodott. Ez t pótolja azonban 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a 
kezelésébe adot t Testnevelési Alap mikénti fel-
használásához is szükségesnek látja egy véle-
ményező és tanácsadó szerv létesítését. Így lát 
napvilágot 1913. évi június hó 13-án az Orszá-
gos Testnevelési Tanács ideiglenes szervezeti 
szabályzata s az egyidejűen három évre ki-
nevezett Országos Testnevelési Tanács meg-
kezdi működését. 

Ügy ennek az első, mint az 1916-ban ú j abb 
három évre kinevezett Országos Testnevelési 
Tanácsnak a működését lényegesen bénította a 
világháború s az azt követő forradalmi hullá-
mok a Tanács vezetőségét 1919 december hó 
30-án lemondásra késztették. 

A forradalom és a kommün bukása után csak 
1921. évi október hó 31-én tör tént intézkedés 
— 1921—22—23. évre szóló megbízatással — ú j 
tanács kinevezéséről, amely a háború u tán i 
amúgy is súlyos gazdasági állapoton kívül, az 
időközben törvényes intézkedéssel megszünte-
tett Országos Testnevelési A l a p nélkül, az ál-
lami költségvetés keretébe áll í tott nagyon kor-
látozott hitelével kezdi meg működését. 

Mégis ennek a Tanácsnak működési ciklusa 
alat t lép életbe a testnevelésről szóló 1921. évi 
L I I I . t.-c., amely előző cikkemben már ismer-
tetett nagyjelentőségű rendelkezésein kívül az 
Országos Testnevelési Tanács ra vonatkozóan is 
intézkedik és eddigi véleményező tevékenysé-
gét felügyelői és végrehajtói működéssel széle-
síti ki. Az időközben ú jabb törvénnyel vissza-
állított Országos Testnevelési Alap mikénti 
felhasználásának előkészítése is a Tanács fel-
adatává vá l t s úgy ez a körülmény, mint pedig 
a testnevelési járulék és sportágak felett i fő-
felügyelet kérdésében intézkedő 1925. évi I I I . 
t.-c. ismételten emeli az OTT tekintélyét. 

A törvény rendelkezéseivel párhuzamban 
többször változott az Országos Testnevelési 
Tanács szervezete mai kialakulásáig, amikor is 
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mór mint testnevelési és sportfelügyeleti ha-
tóság összekötő kapocsként illeszkedik a kor-
mányzat és az élő sport, az általános, tehát 
úgy iskolai, mint egyesületi és az e kereteken 
kívül álló kötelező testnevelés közé. 

Az OTT működését az elnök vezeti, akit a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter javas la tá ra 
az ál lamfő nevez ki öt évre. A Tanács tiszti-
kará t és tagja i t a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nevezi ki, éspedig: a társelnököt, egy 
alelnököt és egy szakelőadót a honvédelmi mi-
niszter javaslatára , a többi alelnököt, a főtit-
kárt , a szakbizottságok előadóit, a t i tkár t és 
a tanácstagokat a kinevezett elnök javaslatára . 

A Tanács olymódon alakítandó meg, hogy 
lehetőleg minden sportszövetség, továbbá az 
alsó-, közép- és felsőoktatás, valamint a test-
nevelő tanár i kar egy-egy taggal képviselve 
legyen. Ez a képviseleti rendszerszerű össze-
állí tás biztosítja a sportok egyenjogúságát és 
az i rányí tás alkotmányosságát. 

A Tanácsban helyet foglalnak a minisztériu-
mok, valamint Budapest székesfőváros és az 
Országos Közoktatásügyi Tanács egy-egy kép-
viselője. 

A Tanácshoz i rányí to t t vagy közvetlenül be-
nyúj to t t ügyeket üléseken v i t a t j ák meg és a 
hozott határozatnak megfelelően, az elnök irá-
nyítása és a Tanácshoz kinevezett állami tiszt-
viselő, az igazgató vezetése alatt működő hi-
vatal dolgozza fel. Az ügyek mineműsége sze-
r int a Tanács öt szakbizottságra oszlik, éspe-
dig: I. az iskolai testnevelés; II . a sportszövet-
ségekbe tömörült tá rsadalmi testnevelő és test-
edző egyesületek; I I I . az iskolán és sportszö-
vetségeken kívül álló testnevelő és testedző 
(levente) egyesületek; IV. az olimpiai és egyéb 
nemzetközi vonatkozású sportügyekkel s végül 
az V., a főiskolai testnevelés és sport ügyei-
vel foglalkozó szakbizottságra. 

Hatóságokkal és magánosokkal szemben az 
elnök képviseli a Tanácsot, mely kezdeményező 
és véleményező feladatán kívül, meghatározott 
jogkörben mint felügyelő és végrehaj tó szerv 
működik. Az élő sport ta l való közvetlen kap-
csolata mozgékonyságot igényel, épp ezért sa-
ját neve alat t szerződéseket köthet, egyéb jog-
nyilatkozatokat tehet, tulajdont és más dologi 
jogot ingatlanon is szerezhet. 

A Tanács feladatköréhez tartozik a kormány-
hatóságtól testnevelésre vonatkozóan vett meg-
bízásokban el járni ; minden testneveléssel és 
sporttal kapcsolatos kérdésben véleményét nyil-
vánítani és javasla tá t megtenni. 

Hatóságoktól, egyesületektől, testnevelési szer-
vektől vagy magánosoktól beérkezett beadvá-
nyokat elintézi, illetően vélemény vagy javas-
lat kíséretében további el járás végett a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez előterjeszti. 

A testnevelés országos állapotát iskolaláto-
gatás révén is figyelemmel kíséri. Szervezi és 
i rányí t ja az iskolánkívüli i f júság (leventék) 
testnevelését, a közvetlen rendelkezése alá tar-
tozó testi nevelést intéző személyzet (törvény-
hatósági testnevelési felügyelők, vezetők stb.) 
állandó utasí tásával . 

I r ány í t j a és fejleszti a társadalmi sportolást 

s annak minden ügyét úgy belföldi, mint nem-
zetközi vonatkozásban sporthatósági jogköré-
ben intézi el. 

A testnevelés céljaira az állami költség-
vetésbe évenkint felveendő összegre vonatko-
zóan költségvetési tervezetet készít és azt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elé ter-
jeszti. Ugyancsak az OTT ál l í t ja össze az Or-
szágos Testnevelési Alap rendeltetésszerű fel-
használására irányuló költségvetési tervezetet. 
De ellenőrzi is egyúttal úgy az állami költség-
vetés terhére, mint az Országos Testnevelési 
Alapból szervezeteknek, szövetségeknek vagy 
egyesületeknek kiutalt összegek helyes és ren-
deltetésszerű felhasználását. Ezért függetlenül 
a m. kir. belügyminiszternek a társadalmi egye-
sületekre vonatkozó főfelügyelet i jogától, a 
sporttestületek pénz- és vagyonkezelését bár-
mikor felülvizsgálhatja, de az egyesületek és 
testületek egyébirányú működését is figyelem-
mel kíséri s amennyiben a sporttisztesség meg-
óvása vagy a nemzeti érdek azt megkívánja, 
közérdekből, s a j á t kezdeményezésével intézke-
dik, vagy a szükséges miniszteri beavatko-
zásra előterjesztést tesz. 

Felügyeleti jogkörében állandóan figyelem-
mel kíséri a magyar versenyzőknek vagy csa-
patoknak külföldi versenyre vagy mérkőzésre 
való kiküldését s ha nemzeti szempontból an-
nak szükségét lát ja, a részvételt megti l that ja . 

Mint lá t juk tehát, az Országos Testnevelési 
Tanácsba fu t össze a m a g y a r testi nevelés 
i rányí tása és ellenőrzése, természetesen nem 
érintve sem a hatóságok, sem a szövetségek és 
egyesületek autonóm jogkörét . De hivatot t az 
autonómián esett sérelmet orvosolni s felmerült 
vi tás kérdésekben dönteni s az amatőrség ér-
dekeire s az egyes sportágak zavartalan fejlő-
désére felügyelni. 

A magyar testnevelés és sport ismertetet t 
rendezettségéből természetszerűleg következik, 
hogy a testnevelés és sportok oktatása is meg-
felelő hatósági felügyelet alá került . 

Legelsőbben a testnevelő tanárok képzése te-
kintetében történt a testnevelésről szóló tör-
vény rendelkezésének megfelelően intézkedés a 
m, kir. Testnevelési Főiskola felállí tása által. 
A négyéves, illetve nyolcféléves főiskola ú j 
tanerők képesítése mellett a testnevelés és 
sport állandó fejlődését tanulmányozva, rend-
kívüli tanfolyamok rendezésével is biztosítja 
a testnevelés oktatásának megkívánt színvona-
lát. Hogy mily eredménnyel, azt legjobban bi-

" zonyít ja az a körülmény, hogy alig tízéves fő-
iskolánkra idegen államok tömegesen küldik 
leendő tanára ika t kiképzésre. Emellett sport-
orvosi kutató- és orvosi vizsgáló-intézete ré-
vén az egyes sportok ha tásá t állandóan vizs-
gá l ja s a versenyzőkre esetleg káros, túlfeszí-
te t t munkát orvosilag ellenőrzi. 

Szabályozás alá került a magánoktatás is. 
A közkedvelt, különböző rendszerű természetes 
és mozgásos gimnasztika és r i tmikus torna ok-
tatásához rendőrhatósági engedély szükséges s 
ezt csak az nyerheti el, akinek testnevelő ta-
nár i oklevele van. 
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Ugyanígy nyert szabályozást a vívásoktatás, 
ahol teremnyitási engedély csak oly mester-
nek adható, akinek a m. kir. ál lami Vívómester-
vizsgáló Bizottság állította ki oklevelét. 

Hasonlóan nyert rendezést a tennisztrénerek, 
síoktatók és úszómesterek működésének szabá-
lyozása, akik mesterségükben való jár tasságu-
kat államilag kinevezett külön-külön bizottság 
előtt kötelesek bizonyítani s csak az ilyen 
vizsga alapján kiáll í tott oklevél birtokában 
foglalkozhatnak a megfelelő sportok oktatá-
saval. 

A magya r sport legnagyobbrészt külföldről 
jött sportok népszerűsítésével és tökéletesíté-
sével nőtt naggyá; sportok i rán t i érzékünk 
szívesen fogadta az idegenből jött gyakorlato-
kat, de azok fejlesztésére a keretet, az egész 
sport szervezetét maga építette fel s hogy mi-
lyen sikerrel, azt legjobban az a körülmény 
muta t ja , hogy akiktől mi a sportot tanultuk, 
eljönnek hozzánk tanulni, megismerni sport-
szervezeteinket s viszik ki külföldre, meghono-
sítani, a m i t itt tökéletesnek talál tak. 

IRODALÜI PÁLYÁZATIJUK EBED1ÉIYE. 

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űr 
Í934. év május havában a Néptanítók Lapja és 
Népművelési Tájékoztatóban „Munkaterv isko-
lám színvonalának és községem kultúrájának 
fejlesztésére" címen irodalmi pályázatot hirde-
tet t s annak pályadí ja i a következők voltak: 
A legjobb dolgozat szerzője 100 P, a következő 
négy pedig 50—50 P. 

Az október hó 15-ig lejáró pályázati határ-
időig 62 pályamű érkezett be. A beérkezett 
pályaműveket öt tagú bírálóbizottság gondosan 
át tanulmányozta s véleményét a vallás- és köz-
oktatásügyi Miniszter Űrhöz felterjesztette, 
aki a bírálóbizottság véleményes jelentése 
a lap ján a következőképen döntött: 

Az első 100 P pályadí ja t nyer te a „Rágal-
mazni könnyebb, mint dolgozni" jeligés pálya-
munka. Szerzője: Vaiulra Jenő áll. igazgató-
tanító, Kisfás tanya (Szabolcs m.). 

ötvenpengős pályadí ja t nyer tek: 
A „Mesebeli János" jeligés pályamunka. 

Szerzője: Bödy József községi tanító, Keszt-
hely. 

„Eszményi ifjúság és népkultúra nemcsak a 
feltámadó, de az örök Nagy-Magyarországnak 
is erőforrásai" je l igéjű pályamunka. Szerzője: 
Klobusiczky Kálmán áll. tanító, Kispest. 

„Az ,& nyomdokain" jeligés pályamunka. 
Szerzője: Kovács Sándor igazgató-tanító, Gyu-
lavár i (Békés m.). 

..Nem akkor él a gondolat, ha leírtuk, hanem 
akkor, mikor megvalósítottuk" jeligés pálya-
munka. Szerzője: Dózsa Gábor tanító, Mohács. 

Ezeken kívül a beérkezett pályamunkák kö-
zött több olyan értékes dolgozat van, melyek 
nagyon megközelítik a jutalmazott pályamun-
kák értékeit, azért ezek szerzőinek a vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter Űr elismerését fe-
jezte ki. A dicséretet nyert pá lyamunkák szer-
zői a következők: 

„Csak annyi az egyéni értékem, amennyit 
másoknak használni tudok." Szerzője: Földes 
Fe renc áll. tanító, Pestszenterzsébet. 

„Köszönöm, Istenem, hogy teremtettél, bol-
dog vagyok, hogy tanítóvá neveltettél." Szer-
zője: Daruvári Ju l i án Szelény (Baranya m.). 

„Búzakalász". Szerzője: Ferenczy Sarolta 
Fülöpszállás (Széhek-puszta). 

„Tanya". Szerzője: Regős (Lájer) József áll. 
h.-tanító, Kiskunhalas (Füzespuszta). 

„Kis magból kel a nagy fa". Szerzője: Ries-
ner J ános tanító, Rábatöttös (Vas m.). 

„Amilyen a tanító, olyan az iskolája és a 
községe is". Szerzője: Hanuszik Antal ny. igaz-
gató-tanító, Budapest. 

A bírálóbizottság megállapította, hogy mind 
a 62 pályázó derekas munkát végzett, mert va-
lamennyi pályamunka gazdag szebbnél-szebb 
gondolatokban. Látszik, hogy azok igazi taní-
tói lélekből, hivatásszeretetből fakadtak . 

Mint érdekes jelenséget ál lapítot ta meg a 
bírálóbizottság, hogy a pályázók iskolájuk 
színvonalának emeléséhez főleg azoknak a gon-
dolatoknak a gyakorlatban való megvalósítá-
sát tekintették eszköznek, amelyeket a Tan-
terv és Utasítás előír s amelyekkel a Néptaní-
tók Lapja és Népművelési Tájékoztató és a 
Népiskolai Egységes Vezérkönyvek foglalkoz-
nak. A pályamunkákból világosan megállapít-
ható, hogy a pályázók szakműveltségének eme-
lésére ezek voltak a legnagyobb hatással . 

A község ku l tú rá jának emeléséhez a pályá-
zók főleg a népművelési előadások tartását , 
azok tá rgyának a helyi viszonyokhoz való al-
kalmazkodását, a vallási alapon nyugvó nem-
zeti műveltségnek a nép lelkében való elmélyí-
tését, a gazdasági kérdések megvilágítását s a 
tudatos gazdálkodás elsaját í tását t a r t j á k hasz-
nálható eszközöknek. 

Érdekes és értékes, hogy egyetlen pályázó 
sincs, aki tisztán az ismeretek sokaságának 
nyú j tásáva l akarná iskolájának színvonalát és 
községének ku l tú rá já t fejleszteni. 

A pá lyadí ja t nyert munkák közül az év fo-
lyamán néhányat tel jes terjedelmében, többet 
pedig kivonatosan közlünk a Néptanítók Lapja 
és Népművelési Tájékoztatóban. 

A beérkezett pályamunkákból is megállapít-
ható a magyar tanítóságnak magas színvona-
lon álló szak- és általános műveltsége, hivatás-
szeretete és nemzetépítő munkában való lan-
kadhata t lan munkabírása. 
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1 JAPÁN NÉPOKTATÁS. 
írta : vitéz NAGY IVÁN Dr. 

1 \ orszerű népoktatásról J apánban a múl t szá-
zad utolsó harmadától kezdve szólhatunk. 1871-
ben szervezték meg a közoktatásügyi mi-
nisztériumot, amelynek rendelkezései a lap ján 
1872-ben nyíltak meg az első népiskolák. Nem 
szabad azonban azt hinni, hogy azelőtt nem lett 
volna iskola és nem fordítot tak volna gondot a 
nevelésre. Ellenkezőleg, az elzárt japán sziget-
országban olyan belfaő kul túra fejlődött ki, 
amelyen rövidesen virágba borult az európai 
műveltség minden áttelepített palántája . A pol-
gári réteg gyermekeit buddhapapok az ú. n. 
templomi iskolákban tanítot ták írni, olvasni, 
számolni, míg a nemeseknek, a kardot viselő 
szamuraioknak gyermekeit külön „nemesi isko-
lákban" tanítot ták, különös gondot fordítva i tt 
az erkölcstanra és a testnevelésre, s ez utóbbi 
keretében a vívásra, lovaglásra s az ú. n. dzsiu-
dzsicu birkózásra. 

Az iskolázás kötelező a 6—14 éves korban. 
A 6-ik év tel jes betöltése előtt azonban nem le-
het a gyermekeket iskolába járatni . Az elemi 
iskola hatosztályú, melynek elvégzése minden-
kire Kötelező, ehhez csatlakozik a két-három-
éves „felső népiskola" azok számára, akik nem 
mennek közép- vagy szakiskolába. A japán köz-
oktatásügyi minisztérium idei évkönyve1 sze-
rint összesen 25.606 elemi iskola működik; ezek 
közül mindössze négy állami — tanítóképzők 
melletti gyakorlóiskola —, 105 magániskola, a 
többi pedig községi. A népoktatásról való gon-
doskodás ugyanis a községeket terheli, mint 
ahogy a japán népiskola feladatának hivatalos 
meghatározása mondja: a közerkölcs és ál talá-
nos műveltség elemeit oly fokban oktatni, hogy 
a község hasznos tagjává vál jék a gyermek, 
aki megszerezze ott az élethez szükséges isme-
reteket és ügyességeket is, valamint egyidejű-
leg fejlessze testi erőit. 

Az iskolaév április elsején kezdődik és a kö-
vetkező év március 31-ével végződik; némely 
városban már szeptember 1-i kezdéssel is ta-
lálkozunk, eddig azonban mindössze csak 13 is-
kolában vezették ezt be. 

1928—29-ben 9,680.732 gyermek látogatta az is-
kolákat; az iskolaköteleseknek 99-45%-a! Olyan 
beiskolázási eredmény ez, amellyel a legművel-
tebb európai államokban sem igen találkozunk. 
A felsőbb népiskolai tagozatoknak 1,850.164 lá-
togatója volt. A huszonötezer népiskola több, 
mint egyharmadának, 7186 iskolának még nincs 
felsőbb tagozata, viszont a nagyobb városokban 
149 önálló felsőbb népiskola működik. Az előb-
biek száma azonban évről-évre csökkent: így 
1924/25—1928/29 között 1124 iskolánál épült ki a 
felső tagozat. 

Japánban a férf iak száma nagyobb, mint a 

1 Fifty—sixth Annual Report of the Minister of State 
for Education (1928—29.) Tokio, 1934. 

nőké, ami meglátszik a növendékek statisztiká-
ján is. Az elemi iskolát ugyanis 5,066.118 fiú és 
4,614.421 leány látogatta, akikhez hozzá kell szá-
mítani 193 külföldit. Még nagyobb az eltolódás 
a fiúk javára a felső tagozatban, ahol — a 24 
külföldit leszámítva — 1,024.329 f iú mellett 
mindössze 828.811 leány tanult . 

A heti óraszám az I. osztály 21 órájáról az 
V-ikben 30-ra nő fel. Minden osztályban hit tan 
helyett — államvallás nincs — erkölcstant ad-
nak elő heti 2—2 órában. Ennek lényege a csá-
szári házhoz, a mikádóhoz való hűség, az áldo-
zatkész hazafiság, a szülők iránti feltétlen en-
gedelmesség, az ősök tisztelete és a felebaráti 
szeretet tanítása. A japán nyelvet heti 9—12, 
a számtant 4—6 órában taní t ják. Történelmet 
és földrajzt az V. és VI. osztályban 2—2 órá-
ban tanítanak, a természettudományokra a 
IV—VI. osztályban ugyanannyi óraszám jut. 
Rajz, ének, torna és a lányok számára a 
IV—VI. osztályban het i 2—3 óra va r r á s egészí-
tik ki a tanrendet. A felsőbb népiskola heti 
29—30 óra alat t megismétli az előbb említett 
tárgyakat , melyekhez csatlakoznak még a kéz-
ügyesség, műszaki ismeretek és a lányoknál a 
háztartásban. 

A legtöbb város iskolájában, összesen 1723-
ban, az angol nyelvet is taní t ják . 

A tanítók száma 229.188, évről-évre növe-
kedve, 1924/25-ben még csak 204.785 volt a szá-
muk, vagyis négy év a la t t 25.000 ú j alkalmazás 
történt. Egy iskolára á t lag 9 tanító esik, egy 
tanítóra pedig már csak 42 gyerek (1924-ben 
még 45). Közülök 154.498 férfi, 74.688 nő; van két 
külföldi is. A helyettes, illetve segédtanítók 
száma mintegy 34.000. A tanítók fizetése a kor 
és a község nagysága szerint váltakozik: mini-
mum havi 10 yen,2 maximum havi 240 yen, át-
lagban havi 62 yen. A nők azonban jóval ala-
csonyabb fizetést kapnak, ami havi 12—120 yen 
között váltakozik. S míg pl. a havi 40—45 yen 
fizetésű tanítók közül csak 390 a fér f i és 8319 
nő, addig a 120 yen fölötti fizetésűek köziil 
mindössze négy nő van s 4206 a férf i . I t t említ-
jük meg, hogy a népoktatásra 1931-ben 234 mil-
lió 882.069 yent fordí tot tak. 

Az iskolák megoszlása szerint egyosztályos 
osztatlan népiskola mindössze 750 volt, kétosz-
tályos 1351, háromosztályos 1897 s így tovább 
tízosztályos 680, t izenhárom- és több osztályos 
meg éppen 5445, közülük 173-nak 26-nál is több 
osztálya volt, sőt egy mammutiskolában 147 az 
osztályok száma. 

Az óvodarendszer még nincs eléggé kiépítve. 
Állami óvoda mindössze kettő van: a tokiói és 
a narai tanítónőképzők mellett, 161, illetve 231 
gyermekkel és 7—7 óvónővel. Az óvodába a 
gyermekek 3—6 éves korukig járhatnak, de in-

1 yen = 1 pengő. 
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dokolt esetben, főispáni engedéllyel, fiatalab-
bak is felvehetők. A községi óvodák száma 429, 
a magánosok által fenntar to t také 862, ezekben 
összesen 3898 óvónő működik 106.839 gyermek 
mellett. E g y óvodára tehát 3 óvónő és egy óvó-
nőre 27—28 gyermek kerül. A foglalkoztatás 
Froebel és Montessori elvei szerint történik. 

A tanítóképzés 58 férf i , 45 női és egy vegyes, 
koedukációs tanítóképzőben történik. Ezekben 
2827 tanítóképzőintézeti tanár (köztük 283 nő) 
összesen 48.930 növendéket, illetve 18.137 felsőbb 
tanítójelöltet tanít. A tanfolyam ugyanis két 
részre oszlik, alsó és felső fokozatra. Az alsó 
rész öt évig tart, a felső fiúk részére egy, a nők 
részére két évig. Felvehető, aki a felső nép-
iskola legalább két osztályát elvégezte, vagy ha 
betöltötte a 14. évét és az előbbi viel egyenlő kép-
zettsége van. A felső tagozatra érettségivel 
vagy betöltött 17 év után ezzel egyenlő értékű 
más bizonyítvánnyal lehet a felvételért folya-
modni. A felvételt igen szigorú vizsga előzi 
meg, úgyhogy csak a legkiválóbbak juthatnak 
tanítói pályára. Tájékozásul megemlít jük, hogy 
pl. legutóbb 29.000 pályázó közül az alsó tago-
zatba felvettek 54CO-at, vagyis 23%-ot, míg a 
felső tagozatba 22.000 vizsgázó közül mindössze 
4500-at, vagyis 21%-ot a fiúk közül és 9800 fo-
lyamodó leány közül 2300-at. (Ügy látszik, a 
leányok Japánban is szorgalmasabban tanul-

nak.) Érdekes, hogy a felvett tanítójelölteknek 
több mint fele földmíves szülők gyermeke. 

Amint l á tha t juk tehát, az általános népisko-
lázás igen magas fokon áll. Ennek tudható be, 
hogy az analfabéták száma Japánban nem éri 
el az 1%-ot sem. 

Az iskolai tan í tás nyáron 7, télen 8 órakor 
kezdődik és délután 1 órától 3 vagy 4 óráig 
tar t . A kis j a p á n gyerekek tanulni vágyására 
jellemző esetet mesélt el nekem egyszer egy 
itt tanult j apán diák, lmaoka Dsiucsiro: 1923-
ban óriási földrengés puszt í tot ta el egy vidék 
összes hídjai t , úgyhogy az egyik majorból a 
gyermekek nem tudtak be járn i a folyócska 
túlsó oldalán lévő falusi iskolába. A község 
nem győzte a sok híd javí tását , amire az egyik 
13 éves fiúcska liat egykorú társával elhatá-
rozta, hogy ők maguk j av í t j ák ki a hidat, hogy 
iskolába mehessenek. Naponta reggel 4 órakor 
keltek és napnyugtá ig szedték a követ és hord-
ták a fát, úgyhogy 14 nap megfeszített munká-
jával el is készült a híd s a kisfiúk egy szép 
nap beállítottak az iskolába. A derék fiúk híre 
rövidesen e l te r jedt az egész országban s a mi-
niszter is dicséretben részesítette őket. Ezeknek 
a gyermekeknek lelkülete és tudásvágya min-
dennél jobban igazolja a j apán nevelők mun-
kájának eredményét. 

GONDOLATOK 
GYERTYÍLÜÍFFY ISTVÁN ÍRÁSAIBÓL. 

Ezen a cimen a nevelés és oktatás gondolat-
köréből vett, vagy az élet és természeti jelensé-
geinek megfigyeléséből merített néhány aforiz-
mát óhajtanék közölni Gyertyánffy István szü-
letésének (1834. XII. 24.) századik évfordulója 
alkalmából. 

Ezek az aforizmák — itt-ott parainezisszerű 
eszmetöredékek — javarésze több mint egy 
félszázaddal ezelőtt keltek életre (a 
most közlöttek a mult század 60-as éveiből s a 
70-es évek elejéről valók). 

Közzétételüknek talán nemcsak ez évforduló 
kölcsönöz némi aktualitást, hanem — úgy vé-
lem — hogy e gondolatok tartalmukban ma sem 
váltak időszerűtlenekké. 

Budapest, 1934. XII. 24. 
Sztankó Béla. 

I. 
Az ember — rendeltetésének magasba vivő 

pá lyá ján — a vezércsillagot ez isteni szózatban 
talál ja meg: „Legyetek tökéletesek, miként a ti 
mennyei Atyátok!" 

Nincs nagyobb erkölcsi felelősséggel össze-
kötött pálya a tanítóinál; s ezen erkölcsi fele-
lősségről. a legvégső nagy törvénytevésen kí-
vül, csak az utókor fog minket számadóra 
vonni; éspedig akkor, midőn mi az iskolai élet 
élénk za já t már a legutolsó „nagy vakáció" 
néma csöndjével fog juk felcserélni. 

Akik erőt és kedvet éreznek magukban az 
annyira terhes és mégis annyi ra szép tanítói 
pályára, í r j ák be szívükbe Diesterweg sokat-
mondó jelszavát: „Élj az egészben!" Tehát: Él-
jünk egészen felséges tanítói hivatásunknak; 
törekedjünk egészen tanítókká lenni! 

• 
Minden önmegtagadással já ró szellemi törek-

vésekhez erkölcsi erő kívántatik, mely egyedüli 
tényezője azok sikerülhetésének. 

•> 

Akárhányszor kaszálják le a mezei virágot, 
mindig ú j s a r j a k a t nevel. 

A kis madár fészkét sokszor összerontják a 
pajkos gyermekek, ő mégis mindig ú ja t készít. • 

Az embernek inkább tetszik a tavasz első zöld 
hajtása, mint az ősznek gyümölccsel gazdag, 
hajladozó ágai. 

• 
Az az ember, kinek szép zöld vetéseit kérlel-

hetetlen jégeső pusztította el, jogosan panasz-
kodhatik s joggal engedheti át magát a földi 
javak múlandósága fölötti elmerengéseinek; de 
legokosabban akkor cselekszik, ha kétszeres 
szorgalommal lát munkához, melynek segélyé-
vel kárát valamennyire helyrehozhatja. 

Semmi sem lehet a világon oly méltán szá-
nalomra gerjesztő látmány, mint egy gyermek 
elhagyott nyomorúságának képe. Egy jeles 
f rancia költő, amily szépen, éppoly igazán 
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mondja erre nézve: aki csak egy férfi nyomo-
rúságát látta, semmit se látott: egy nő nyomo-
rúságát kell látnia; aki csak egy nő nyomorú-
ságát látta, nem látott eleget: egy gyermek 
nyomorúságát kell látnia! 

• 
Ki szánja meg az iskola szegény nyomorult-

jait , ha nem mi, tan í tók! Hát nem mi va-
gyunk-e az ők nyomorainak legközvetlenebb 
szemlélői'? És viszont ki segíthetne ra j tok in-
kább, mint mi? Nem a közvetlen anyagi segélyt 
értem; mert hisz' ezt aligha mi magunk is nem 
igényeljük; hanem azon segélyt, mely erkölcsi 
hatásunkból, szellemi fensőbbségiinkből, vala-

Az ember a s a j á t maga hibáival szemben ön-
magának a legfurfangosabb ügyvédje. 

Jó tehát gyanakodónak lennie az embernek 
önmagával szemben. 

A sötétség csak a világosság előtt enyészik el. 
Miként akarha t az világítani, aki önmaga is sö-
tétségben van? 

• 
Szenvedni a jó ügyért : ezt oly kitüntetés-

nek kellene vennünk, mely nem adatott minden-
kinek ! 

A sebek, miket e küzdelemben kapsz, mind-
megannyi ragyogó érdemjel, melyekkel büsz-
kélkedni illik. 

Ferenczy Károly: Márciusi est. 
Budapest. 
Szépművészeti Múzeum. 

(Hekler: A magyar művészet 
története c. művéből.) 
L . 26. oldalon. 

mint szeretetünk erejéből, legkivált pedig köte-
lességérzetünkből keletkezhetik! 

• 
A szegénynek akkor f á j legkeservesebben az 

ő szegénysége, midőn leginkább érezteti vele a 
gazdag az ő fényét és hatalmát. 

• 
A jó ember irtózik gyűlölni másokat. 
Gyűlölni nem lehet bizonyos benső vérzések 

nélkül. 
A gyűlölet tüze leginkább — a gyűlölő lelkét 

égeti. 
• 

Önhitt embernek misem vág annyi ra az ele-
venjébe, mint ha kézzelfogható megcáfoltatása 
éppen azok előtt az emberek előtt történik, akik 
fölött előjogokat szeret gyakorolni. 

• 
Az eszkimót hiába kínálod habos kávéval: — 

halzsír kell neki. 
• 

Az önbírálat olyan, mint a vadalma: savanyú, 
de — orvosság. 

• 
Az önbírálat, bármily szigorú legyen is az, 

csak a kislelkűekre nézve lehet leverő. 

Azért, hogy a csatában kapott egy-egy na-
gyobb seb miatt néha fe l ja jdulunk, nem követ-
kezik, hogy a fegyvert le rakjuk vagy zászlón-
kat megtagadjuk és az ellenséggel alkudozá-
sokba bocsátkozzunk. 

• 
Sohase habozz választani e kettő között: külső 

erény és belső gyalázat vagy belső szentség és 
külső megalázás. 

• 
H a az ember mindig hidegvérrel tudná nyo-

mozni a maga ba ja inak okait : úgy annak sok-
szor oly haszontalan végelemeire jönne rá, hogy 
később csak nevetni tudna ra j tok . 

• 
Felszínre hozni azt, ami nagyon mélyen van 

benn a lélekben: fáradságos és hosszadalmas 
munka; és e hosszú útban — a munka döccené-
sei közt — sokszor nagyrészét e lhul la j t juk an-
nak, amit kiemelni akarunk. 

• 
Az igazságnak leplezetlen kimondása, ha az 

gyengeségeinkre veti világát, még a jobbakban 
is kellemetlen érzést szül. 

• 
Az akarat az élet csontváza; ha ez nincs meg 

bennünk: a többi önmagában rogyik össze. 
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Csak az első lépés a nehéz! 

Akara t i erőnk igen gyakran csak fantomok 
előtt teszi le fegyvereit. Néha azt hisszük, hogy 
egy tűzokádó sárkánnyal van dolgunk s ha rá-
megyülik a kísértet helyére, egy redves fának 
a villódzása az, amit találunk. 

A figyelem felébresztése valamely jó ügy 
i ránt , sokszor már magában félsiker. 

• 
Anyagi akadályok soha sem voltak képesek 

feltartóztatni az olyan életrevaló eszmék létesii-
lését, melyek mellett egy egész nemzet meggyő-
ződése és lelkesedése harcol. 

• 
Az ízlést csak a szép folytonos szemlélete ál-

tal lehet fejleszteni. 
• 

A rend és tisztaság láttára önkéntelenül arra 
gondol az ember, hogy ezekből sok megy át a 
jellembe is. 

Az iskolának m á r külalakjánál fogva is tisz-
teletet és kegyeletet kell maga iránt ébresztenie. 
Az iskolai épületek folytonos szemléleti tárgyát 
képezik a gyermeknek; tehát neveléstani fontos 
okok kívánják, hogyr azok a tisztaságnak, a 
rendnek és a szimmetriának, szóval a szépérzék-
nek fejlesztői, ne pedig megrontói legyenek. 

Az i f júság most is éppúgy tud lelkesedni 
minden szépért, jóért , mint régente, csak legyen, 
aki hasson reá. Igaz, hogy nemcsak mi hatunk 
növendékeinkre, nemcsak mi neveljük őket s 
azok a többi nevelési tényezők a legtöbbször 
egyenesen keresztezik a mi munkánkat ; de ha 
jól és lelkesen dolgozunk, úgy a mi alkotásunk 
lesz a maradandó s ezzel a fegyverrel meg-
ostromoljuk a jövőt. 

• 
Mit ér a sok szó? Csak polyva az! A gabona-

szemet a tények re j t ik magukban. 

A lélek egészsége csak gondos lélekdietétika 
által tartható fenn. Ennek is, mint a test dieté-
t ikájának, legelső és legfőbb szabálya: a mér-
tékletesség. 

• 
Váltógazdaságot kell folytatni a lélek szántó-

földjeiben is, különben — kimerül. 

A test és lélek táplálása körülbelül egy alap-
törvények alatt állanak. 

Az a természetszerű táplálkozás, ha a szerve-
zetnek mindenként megfelelő anyagok a test-
ben átazonosulhatnak; olyan vérré válhatnak, 
mely a test épségének fenntar tásához szükséges. 

A tanítás bizonyos szellemi éhezésnek meg-
felelő eledel legyen. A szellemi emésztő erő — 
a gyermek felfogási képessége. 

A táplálékot (a tanítást) akkor mondhatjuk 
átazonosultnak, ha — miként a testi eledel 
vérré — az pedig szellemmé vált a gyermek-
ben; ez nem valami ra j ta kívül levő birtok, ha-
nem ő maga, melyet magától elkiilönözve ne is 
gondolhasson. 

Az értetlenségek tanulásának megszokása ál-
tal pusztul ki lassanként az emberből a tudás 
szomja, sőt részben az igazság iránti szeretet 

is. Az értelmetlen tanulás tompít ja az ítélő te-
hetséget, homályosít ja az értelmet, lankasztja a 
gyermek lelki -vidámságát és így kiöli tanulási 
kedvét. 

• 
A társadalomnak megvan a maga öntudata. 
A kul túra élet-halál harcaiban néha meg-meg-

villan ez az öntudat és megvilágít ja a társada-
lom összekúszált bensejét. 

I lyenkor a társadalom — a látottakon meg-
döbbenve — az iskola felé szokott esengeni se-
gélyért. 

• 
A népiskola — éppen mint a szegénysorsú jó-

barát a közéletben — akkor jut leginkább eszébe 
a világnak, midőn valami nagy ba j súlyosadik 
az á l lamokra; vagy amidőn a népéletben vala-
mely nagy és terhes feladat megoldására volna 
szükség. 

• 
Ne csak néptanítók, hanem népnevelők is le-

gyünk! Mint ilyenek, neveljünk jellemet, pro-
dukál junk erkölcsi öntudatot és erkölcsi aka-
ratot. 

Tanítsd mindig a gyermeket, ne pedig a be-
lőle fejlődő későbbi, érettebb eszű, nagy embert! 

A jövőt kell szem előtt tar tani a népiskolai 
tanításban, de nem a megemészthetlen tanítási 
anyag összehalmozásával, hanem a hasznos, 
képző ismeretek mellett az alaki képzés, vagyis 
a szellemi erők összliangzatos fejlesztése által. 

A legmegbízhatóbb módszert is egyénicsí-
teni, azaz alkalmazni kell a gyermekek egyéni-
ségéhez. 

Mivelhogy a módszer van a gyermekekért, 
nem pedig megfordítva. 

A szemléltetés az iskola világossága. Szép és 
igen kívánatos dolog az a teljes világosság, de 
ha egészen el nem érhet jük, inkább beérjük fél-
vagy harmadvilágossággal is, mintsem teljes 
sötétségben marad junk . 

A tűz az, ami h a j t j a az iskolában a tanítás 
mozdonyát, éppen úgy, miként a vonatét a vas-
úton. Ahol azonban a vasúti gyors haladás té-
nyezői többé-kevésbbé hiányzanak, ott a közle-
kedés egyszerűbb és lassúbb közegeihez kell fo-
lyamodnunk. 

Az elemies tanmódszer nem a tudományba ka-
paszkodik bele, hanem a taní tványba és azon 
álláspontra igyekszik helyezkedni, amelyen a 
tan í tvány éppen áll; kérdései által mozgalomba 
hozza a gyermek szellemi életét, fölébreszti ön-
niunkásságát és ilyen ösztönzések által folyto-
nosan ú j gondolatok és ismeretek kitalálására 
és felfedezésére vezeti. Az elemies tanmódszer 
a tanítványt teszi a tanítás középpontjává! I t t 
a tanító magát csak eszköznek tekinti, mely a 
szellemi erőket mozgásba hozza és vezeti. Sze-
repe hasonlít a vízimalmot ha j tó patakéhoz. 
A patak csak végrehaj tó ja egy örök érvényű 
természeti törvénynek, az esés törvényének és 
ennél fogva mozgásba hozza a malom kerekét. 
Így mozgat az igazi taní tás is s az ilyenről 
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mondhatjuk, hogy az elemies, természetes, te-
Tiát képző vagy nevelő is egyszersmind. • 

Áz ismeretet nem kell készen adni a tanuló-
nak, hanem ar ra kell ösztönözni és segíteni őt, 
hogy találja fel és saját í tsa el azt önerején. 

A valódi tanító nem a kész épületet muto-
gat ja meg, hanem felkeresteti és összegyűjt i az 
épületköveket s úgy építteti fel ezekből minden 
egyes tanulóval az ő tudásánaki épületét. A va-
lódi tanító ilyen építőmester. 

(Folyt, köv.) 

BÁRMY 

H a ránézünk fiatalos életerővel és élet-
kedvvel sugárzó mozgékony egyéniségére, 
szinte elálmélkodunk rajta, hogy búcsúznunk 
kell tőle, akit oly szívesen láttunk a magyar 
kultúra zászlóvivőinek első soraiban. Pedig 

a hideg valóságot mégis el kell hinnünk: 
Bárány Gerö dr. nyugalomba vonul. E z , 
persze, csak a hivatalos sablon kifejezése, 
mert meggyőződésünk az, hogy Bárány 
Gerő ezúttal is, még nagyon sokáig munkál-
kodni fog s nyugalomba vonulása csak a 
hivatalos munkára vonatkozik, melynek kér-
lelhetetlen rendjében, a mai súlyos idők kö-
vetelése szerint fölváltják őt is. 

Nagy tisztelettel és szeretettel búcsúzunk 
tőle mi is, mint mindenki. Azok közül való, 
akik a maguk érdemével és erejével emel-
kedtek föl a fogalmazói állásból az államtit-
kári méltóságig, amelyben most hivatalos 
pályáját befejezi. Rendkívül nagy művelt-
ségű tudós, aki a tudományokat eszményi 
értéknek becsüli és azokat lelkiviláguk neme-
sítésére fordítják. Műveltsége, amit látóköre 
széles kiterjedésében tapasztalataival is csi-
szolt és gazdagított, sokoldalú, mégis ki 

OEBŐ DB. 

kell emelnünk annak változatosságában, mint 
uralkodó elemet, a bölcsészet összefoglaló és 
kiegyenlítő szellemét, mely a tudományokat 
ethikai egységbe kapcsolja. Az ethika az, ami 
a Bárány Grerő tudományos és írói munkás-
ságát éppúgy jellemzi, mint szeretetreméltó, 
nyiltan mosolygó, derűs egyéniségét, akinek 
lelki harmóniája szinte tökéletes és a mai 
határállomásig is csorbítatlan épségben ma-
radt meg. Ez jellemezte őt a társadalomban 
éppúgy, mint hivatalos pályáján. Ránk fő-
képen ez utóbbi szempontból tartozik és mi 
a legkészségesebb örömmel jegyezzük föl 
minden érdemét pályájának, melyen követ-
kezetesen, minden munkásságában és a ha-
talom minden lépcsőfokán az igazság, a be-
csület, a kötelesség, az emberszerető méltá-
nyosság és jóindulat szószólója és fáradha-
tatlan munkása volt. 

Mikor közhivatali pályáját befejezi, úgy 
érezzük, hogy jóságos lelkének, tiszta szelle-
mének hatása itt marad lelkünkben és testü-
leti életünkben és úgy érezzük, hogy viszont 
a mi lelkünk hálás érzelmei kísérik további 
munkaterületeire is, a sikerek ú j , meg ú j 
állomásai felé. 

# 

Dr. B á r á n y Gerő született Désen. A beszter-
cei német tannyelvű ág. hitv. ev. főgimnázium-
ban tett érettségi vizsgát. Egyetemi tanulmá-
nyait Kolozsvárott, Budapesten és Lipcsében 
végezte. A kolozsvári tudományegyetemen előbb 
államtudományi, majd jogtudományi doktorrá 
avatták. 19C0-ban miniszteri fogalmazó-gyakor-
noknak a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumba nevezték ki, ahol fokozatosan elő-
lépvén, 1932-ben miniszteri osztályfőnökké ne-
veztetett ki. 10 évig (1932-ig) volt főnöke a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium elnöki 
osztályának. Egész életében filozófiai tanulmá-
nyokba mélyedt. „A fi lozófia alapproblémái és 
főirányai" címen, majd a „Szabad Egyetem"-en 
1933-ban „Bevezetés a filozófiába" s 1934-ben 
„Metafizikai problémák" címen ta r to t t előadá-
sokat. Az 1925/26. tanév második szemesztere 
óta a budapesti tudományegyetemi közgazda-
ságtudományi karon a filozófia előadója, ahol 
azóta het i három órában t a r t j a a „Filozófia 
elemei" címen hirdetett előadásait. 

Tanulmányutakat t e t t : Ausztriában, Német-
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országban, Svájcban, Franciaországban, Angliá-
ban, Hollandiában, Belgiumban és Olaszor-
szágban. 

A Ferenc József-rend lovagkeresztjének (1916), 
a I I . osztályú polgári hadiérdemkeresztnek 
(1917) és a II . osztályú Magyar Érdemkereszt-
nek (1931) tulajdonosa. 

Választmányi t a g j a a Magyar Filozófiai Tár -
saságnak, a Társadalomtudományi Társaság-

nak és rendes tagja a M a g y a r Pedagógiai Tár-
saságnak. Lapunknak ál landó munkatársa . 

Dr. Bárány Gerő kötetekre menő művei kö-
zül nevezetesebbek: Az ember és világa, Kant 
Immánuel, Bűn és bűnhődés, Jogbölcselkedés, 
Carmen Miserabile, A cultura értékéről, A de-
terminizmusról, Philosophiai Essayk, Ethikai 
előadások, Az ethikai világrend útjelzői, Az esz-
mények szerepe a nevelésben. 

>rA IX. Egyetemes Tanítógyűlés szervezőbizottságának 
felhívása. 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége szövetségtanácsának határozata alap-
ján a IX. Egyetemes Tanítógyűlést 1935. húsvét-
hetének keddjén, április 16-án, d. e. 9 órakor 
tartjuk a pesti Vigadó nagytermében. 

Ezzel az egyetemes megmozdulással azt akar-
juk elérni, hogy a sokirányú tanítóegyesületi 
életből teljesen egységes közfelfogás és irányí-
tás alakuljon ki a jövőre. 

A legutolsó, 1923-ban tar tot t egyetemes tanító-
gyűlés óta elmúlt 11 esztendő sok anyagot hal-
mozott össze a taní tói közélet mezején. Ennek a 
felgyülemlett anyagnak végleges rendezése lesz 
feladatunk. 

Csak egy napra tervezzük a I X . Egyetemes 
Tanítógyűlést és csak egy pengőnyi áldozatot 
kérünk mindenkitől, még azoktól is, akik vala-
mely súlyos ok következtében nem jöhetnek 
közénk. 

Mindnyájunk érdeke, hogy ez a gyűlésünk 
külső és belső vonatkozásokban egyaránt hoz-
zánk illő színvonalat képviseljen. 

A résztvévők nagy száma, komoly tanácsko-
zása ós a napirendre tűzött előadások súlya, 
ta r ta lmassága a d j a a gyűlés igazi értékét és 
sikerét. 

Ezek biztosítására tőlünk telhetőleg mindent 
elkövetünk, de sokat, legtöbbet vá runk a tanító-
egyesületek, testületek és ba j t á r sa ink megértő, 
áldozatos, lelkes közreműködésétől. 

A I X . Egyetemes Tanítógyűlés napirendjén 
a következő kérdések kerülnek tá rgya lás ra : 

Mit tegyünk még, hogy a népiskolából ki-
kerülő i f j ú nemzedék a haza újjáépítésében a 
családnak, a társadalomnak és a nemzetnek mi-
nél nagyobb értékű tagjává legyen? 

Mit tegyünk a) a nemzeti egység megvalósí-
tása, b) a népiskola fejlesztése, c) a társadalom 
érdeklődésének az iskolaügy iránt való foko-
zása és d) a tanító sorsának megjavítása érde-
kében? 

Ezek a kérdések szinte tömörí tve foglalják 
magukban azokat az igazságokat, amelyekért 
eddig küzdöttünk s amelyekért ezután még na-
gyobb áldozatra is készen aka runk tovább dol-
gozni. 

Minden tanítóegyesületet, tanítótestületet ké-
rünk, hogy ezeket a kérdéseket külön-külön le-
tárgyalni és a hozott határozatokat legkésőbb 
1935 január hó 31-ig hozzánk (Országos Tanító-

szövetség, Budapest, IV, Magyar-u. 38. sz.) el-
juttatni szíveskedjék. 

A IX. Egyetemes Taní tógyűlés napjáig, ápri-
lis 16-ig a ránylag már kevés idő áll rendelke-
zésre, de bízunk a Tanítótestületek és ked-
ves Ba j t á r sa ink buzgóságában, amely lehetővé 
teszi, hogy idejében elvégezzük a szükséges-
előkészületeket. 

A IX. Egyetemes Tanítógyűlésen való rész-
vételre a név, foglalkozás, pontos lakcím jelzé-
sével és az egy pengőnyi tagsági dí j egyidejű 
befizetésével lehet jelentkezni és pedig: 

A) személyenként, 
B) testületenként és 
C) tanítóegyesületek ú t j á n 

az Országos Tanítószövetségnél (Budapest, IV, 
Magyar-u. 38. sz.). 

Az egyetemes tanítógyűlésre szóló tagsági dí-
jak bármely postahivatalban kapható bianco 
csekkbefizetési lapon a „Magyarországi Tanítók 
Országos Szövetsége, Budapest , 54.554. sz." 
csekkszámlájára fizetendő be. A kezelés meg-
könnyítése végett ké r jük a postautalványon 
való befizetés mellőzését. 

A gyűlésre jelentkezők tagsági jegyet is kap-
nak, amely a gyűlésterembe való belépéskor 
felmutatandó. 

Félárú vasút i kedvezményt is igyekszünk 
szerezni mindazoknak, akik a jelentkezés alkal-
mával i lyen kedvezményt kérnek. Ez esetben a 
kedvezményes jegy kiál l í tásáért járó i l leték és 
portóköltség címén 80 f i l lér fizetendő, mely 
összeg az egyetemes gyűlés tagdí jával együt t 
küldendő be. E kedvezmény igénylése a lkalmá-
val kér jük jelezni annak a vasúti állomásnak 
a pontos nevét is, ahonnan az utazás megkez-
dése történik. 

Tekintettel arra, hogy a gyűlés csak egy-
napos lesz, elszállásolásról a rendezőség nem 
gondoskodik. Figyelmeztet jük még most ked-
ves Kar tá rsa inka t , hogy húsvét hetében a fővá-
ros idegenforgalma a szokottnál nagyobb s így 
a szállodákban stb. már jóelőre kell szobát le-
foglalni. A Tanítók Házában csak ko<rlátolt 
számban helyezhetünk el vendégeket, mer t az 
i f jú ság egy része ilyenkor a Házban tartóz-
kodik. 

Az egyetemes gyűlés m u n k á j á n a k megköny-
nyítése véget t négy szakosztály-jellegű bizott-
ságot a lakí tot tunk: 
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I. Az egyetemes gyűlés rendező-bizottság. 
(Külső megrendezés, helyiség, élelmezés stb.) 

II. Pedagógiai bizottság, mely a nevelési és 
oktatásügyi (szervezeti) kérdésekkel foglalkozik. 

III. Propagandabizottság, mely a társadalom 
felvilágosításának, a közvélemény irányításá-
nak módozatait állapítja meg. 

IV. Az anyagi ügyekkel foglalkozó bizottság. 
Ezek a bizottságok fogják az egyetemes gyű-

lésre kerülő összes indítványokat feldolgozni és 
a Tanítószövetség elnöksége útján az egyete-
mes tanítógyűlés elé terjeszteni. 

Arra törekszünk, hogy a költségeket minél 
kisebbre szorítsuk le, ezért tartózkodni fogunk 
a sűrű levelezéstől és csak a legszükségesebb 
esetben küldünk külön értesítéseket. 

A IX. Egyetemes Tanítógyűlésre vonatkozó 
közléseinket a tanügyi és napilapok ú t ján fog-
juk tudomására hozni az érdeklődőknek. 

Igen tisztelt Tanítóegyesület! 
Kedves Bajtársak! Magyar Tanítók! 
Ezzel elmondtunk mindent, amit a IX. Egye-

temes Tanítógyűlés előkészítése ügyében Vele-
tek tudatni akartunk. Most már Rajtatok mú-
lik, hogy ez a nagy találkozás, összejövetel 
eredményt, sikert jelentő, emlékezetes megmoz-
dulása legyen mindnyájunknak. 

Az egyetemes gyűlések határjelző oszlopok 
voltak mindig a népnevelés történetében. Ez 
lesz a IX. Egyetemes Tanítógyűlés is, ha meg-
értitek hívó szavunkat s eljöttök mindnyájan, 
tekintet nélkül arra, hogy milyen jellegű isko-
lánál működtök. Ezer és ezer tanítónak kell 
egybegyűlnie, hogy kifelé megmutathassuk ha-
talmas táborunk egyetértését, befelé pedig erőt 
meríthessünk egymás lelkesedéséből és áldozat-
készségéből. 

Ne sajnáljátok a fáradságot és á csekély 
anyagi áldozatot. Jöjjetek el mindnyájan! 

Szeretettel hívunk és szeretettel várunk! 
Budapest, 1934 november havában. 

Wanitsek Rezső s. k. Rákos István s. k. 
főtitkár. kir. tan., elnök. 

ISKOLÁNKÍVÜL! NÉPMÜVELÉS 

Az irodalom 
a népművelés szolgálatában. 

í r ta : Dr . BISZTRAY GYULA. 

A z irodalomtudomány mai felfogása szerint az 
irodalom nemcsak esztétikai, hanem ugyan-
olyan mértékben társadalmi tevékenység is. Az 
irodalomszociológia abban a felismerésben gyö-
kerezik, hogy a társadalom ezeregy oldalról 
befolyásolja az írók munkásságát, az irodalom 
fejlődését, az ízlés alakulását. 

Az iskolánkívüli népművelésnek teljes mér-
tékben számolnia kell e felismerés messze ki-
ható jelentőségével. Csakhogy a tételt éppen 
ellenkező oldalról, t. i. abból a szempontból kell 
mérlegelnie, hogy másfelől viszont az irodalom 

is befolyásolja a társadalmat, hat annak töme-
geire és egyedeire: ismereteiket fejleszti vagy 
megzavarja, érzelmeiket nemesíti vagy dur-
vítja, akaratukat a jó vagy rossz felé sokszor 
döntően irányítja. 

Az irodalomtudomány szempontjából: a mű 
alkotás-értéke, önértéke a fontos, a népművelés 
szempontjából: a mű tartalmi, erkölcsi, ható-
értéke, kisugárzása jön elsősorban tekintetbe. 

Mielőtt azonban a kérdés legfőbb elvi és 
gyakorlati szempontjait rendszereznők, tisztáz-
zuk előbb a népművelés fogalmát és felada-
tait. 

Iskclánkívüli népművelés alatt a köztudat 
általában az iskolaköteles kort meghaladott 
falusi nép hiányzó elemi ismereteinek (írás, 
olvasás, számolás) pótlását, illetőleg a meglevő 
ismereteknek kiegészítését, vagyis kizárólag az 
alsófokú népművelési tevékenységet érti. Ezzel 
szemben szögezzük le, hogy az iskolánkívüli 
népművelés — a fenti tevékenységet magába 
foglalóan, de azon messze túlterjedve — olyan 
kulturális tevékenység, amely az összes társa-
dalmi osztálynak az iskolai oktatáson kívül 
folyó kiművelését szolgálja. Népművelés alatt 
— a fogalom teljes kibővítésével — állandó 
művelődést, közművelődést, végső formájában 
tehát Széchenyi szellemében történő nemzet-
nevelést értünk. 

Ennek megfelelően a népművelésnek há-
rem fokozatát különböztethetjük meg: 1. alsó 
(analfabétizmus elleni küzdelem, elemi ismeret-
terjesztés, falusi népművelés), 2. középső (ipari 
és kereskedelmi munkásképzés), 3. felső tagoza-
tot (közművelődési előadások, szabadegyetem), 
amellyel az egész szervezet tetőződik. 

A népművelés fenti értelmezése mellett nem 
lehet kétséges, hogy a népművelési munka ki-
zár minden öncélú tevékenységet. Ezen a terü-
leten minden tevékenységnek a nemzetnevelés 
központi gondolatába kell olvadnia. A legcse-
kélyebb kilengés alapjaiban rendítheti meg an-
nak tervszerűen kifejlesztendő épületét. Mint 
ahogy a középkorban a vallás szolgálatának 
volt alávetve minden szellemi tevékenység s 
még az ókor klasszikus tudományát, a filozófiát 
is a vallás szolgálójául tekintették (philosophia 
est ancilla theologiae), úgy kell a népműve-
lés nemzetnevelő gondolatának központi gon-
dolattá, vezéreszmévé válnia, amelynek min-
den, az ő jegyében folyó tevékenység föltétlen 
meghódolással tartozik. Nyilvánvaló, hogy sem 
a gyakorlati (gazdasági, háziipari stb.), sem az 
elméleti ismeretterjesztő népművelési tevékeny-
ség részleteiben nem ölthet olyan méreteket, 
hogy a másiknak szabad kibontakozását akadá-
lyozza vagy elnyomja és ezzel a végső célkitű-
zés egyensúlyát megzavarja. Ennek a mellőz-
hetetlen egyensúly-szükségnek fölismerése ve-
zette Hóman Bálint kultuszminisztert, amikor 
76.80011933. VII. a. főoszt. sz. rendeletében a 
gyakorlati nevelés mögött háttérbe szoruló er-
kölcsi és jellemnevelés, egyszóval nemzetneve-
lés fontosságára hívta fel az illetékes szervek 
figyelmét. Mert sem pusztán gyakorlati foglal-
koztatással, sem pusztán elméleti ismeretter-
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jesztéssel eredményes népművelési munkát 
folytatni nem lehet. 

Szükséges volt ennek a végső, összefogó szem-
pontnak rendkívüli fontosságát hangsúlyozni, 
mielőtt az irodalom helyét és szerepét a nép-
művelés keretében közelebbről kijelölnők és bő-
vebben kifejtenők, — nehogy fejtegetéseinket 
félreértsék és félremagyarázzák olyanok, akik 
esetleg augurok az irodalom berkeiben, de a 
népművelés feladatai t nem ismerik. 

Az iskclánkívüli népművelés t a r t a lmi egysé-
gének biztosítása érdekében kiadott 17.000/1925. 
VI I I . a. sz. VKM-rendelet (az ú. n. Népműve-
lési Tájékoztató) az irodalom helyét a „Nem-
zeti élet és művelődés" c. tárgykörben jelöli 
ki. Nemzeti tör ténelmünk és művészetünk tar-
tozik még e tárgykörbe. Kétségtelen, hogy va-
lamennyi köziil, sőt a népművelés egész szel-
lemi anyagraktárából legnagyobb szerep az iro-
dalomnak jut. Fölösleges lenne az ismereteket 
jelentőségük szerint fokozati rendszerbe so-
rozni; hiszen — min t említettük — egymást ki-
egészítve, harmonikusan szolgálják a népmű-
velés céljait. Nem is ez a feladatunk. Az aláb-
biakban csupán az irodalom ta r ta lmi gazdag-
ságára és a gyakorlat i alkalmazásban megnyil-
vánuló rugalmasságára kívánunk rámutatni . 

Az irodalom végtelen befogadóképességéből 
és kifejező lehetőségéből, röviden: tar ta lmi 
gazdagságából következik, hogy nincs tárgy, 
amely nála alkalmasabb volna az ismeretek 
összpontosítására, koncentrálására. Keretébe a 
magyarságismeret (hungarológia) egész hálóza-
tát be lehet vonni (honismeret, történelem, mű-
vészet, néprajz). Különösen kézenfekvő az iro-
dalmi és történelmi ismeretek összekapcsolása. 
Irodalmunkból egész nemzeti történelmünket 
ki lehet fejteni. Hogy csak közismert példákat 
említsünk: a hún-magyar és király-mondákból, 
legendairodalmunkból, Gárdonyi „A láthatat-
lan ember" és „Isten rabjai" e. regényeiből, 
Arany „Szent László füve" c. költeményéből, 
Ka tona „Bánk bán"-jából stb. az ősmagyarok, 
a honfoglalás és az Árpádok korá t ; a Toldi-
trilógiából, Arany „Rozgonyiné"-jából és Garay 
„Kont"-jából Nagy Lajos és Zsigmond korát ; 
Czuczor (Hunyadi), Vörösmarty (Szép Ilonka), 
Pe tőf i (A király esküje), Arany (Both bajnok 
özvegye, Szibinyáni Jank, V. László, Mátyás 
anyja) verseiből a Hunyadiak korá t ; Kisfa ludy 
Káro ly elégiájából és Gulácsy I rén regényének 
(Fekete vőlegények) szemelvényeiből Mohá-
csot; Arany költeményei (Török Bálint, Szondi 
két apródja), Jóka i regényei (Erdély arany-
kora, Török világ Magyarországon), Mikszáth-
tól „A beszélő köntös", Balassa Bál int vitézi 
versei, Gárdonyitól „Az egri csillagok" bőséges 
anyagot szolgáltatnak a török uralom megis-
mertetéséhez; ugyani lyen gazdag a Rákóczira 
vonatkozó szépirodalom: Mikes levelei, kuruc-
költészet, Arany „Rákócziné", Lévay „Mikes" 
stb.; a napoleoni háborúknak Garay „Obsi-
tos" ~cl, cl szabadságharcnak Petőf i költeményei, 
Jóka i „Csataképei" és Rákosi Viktor könyve 
(Korhadt fakeresztek) legismertebb irodalmi 
emlékei. De ugyanígy össze lehetne állítani a 

szülőföld és honismertetés anyagát is az iroda-
lomból. Ismét közismert példákat idézünk: 
Pe tőf i leíró költeményei az Alföldet, az ő és 
Jóka i úti levelei, valamint Jóka i t á j ra jza i és 
leírásai az ország nagy részét (Felvidék, E r -
dély, Balaton), aztán Kis fa ludy Sándor és 
Tompa Mihály regéi a dunántú l i és felvidéki 
várak emlékét feledhetetlen varázzsal örökítet-
ték meg. 

Az irodalom tárgyi és t a r t a lmi gazdagsága, 
formáinak változatossága, á l ta lában alkati h a j -
lékonysága és rugalmassága rendkívül alkal-
massá teszi fölhasználását a népművelés szá-
mos területén. í g y elsősorban a jellemnevelés 
terén. Földmíves- és munkástársadalmunk, sőt 
egész középosztályunk erkölcsi és jellemneve-
lése, egy magyarságában öntudatosabb és 
gerincesebb társadalom kialakítása a nemzet-
nevelés egyik tengelye. E célra az irodalom 
akár az írói egyéniségek galériájából, akár a 
szépirodalmi művek kincsesbányájából kimerít-
hetetlen példatárat szolgáltat. Ragadjuk ki a 
legfőbb tételeket: vallásosság (Balassa, Mikes, 
Ady, Arany: Fiamnak), szülői, gyermeki, test-
véri szeretet (Vörösmarty: Szegény asszony 
könyve, Pe tő f i : Füstbe ment terv, Egy es-
tém otthon, A jó öreg kocsmáros, A vén zászló-
tartó, Szüleim halálára, I s tván öcsémhez, 
Arany : Családi kör, Leányomhoz, Toldi, Gyu-
lai Pá l : Éj i látogatás), hitvesi szeretet (Kis-
fa ludy Sándor : Kesergő és Boldog szerelem, 
Vörösmarty: A merengőhöz, Pe tőf i szerelmi és 
családi költeményei), baráti szeretet (Petőfi— 
Arany—Tompa barátsága és levelezése), hű-
ség, hála, kegyelet (Mikes, Mikszáth: A vén 
gazember), hazaszeretet önfeláldozás (Zrínyi, 
Balassa, Pe tőf i , Gyóni Géza), józan élet-
mód, takarékosság, szerénység (Arany: Epi -
lógus), önzetlenség, szorgalom, önművelés (Ka-
zinczy, Arany, Petőfi), férfias önérzet (Vörös-
marty, Kölcsey, Petőfi), derűs életszemlélet 
(Mikes, Csokonai, Petőfi, Jókai) stb. A Nép-
művelési Tájékoztató egy más ik tárgykörében, 
a „Kedélyápolás ós szórakozás" terén viszont 
a hazafias és népünnepségeken nyer élénk sze-
repet az irodalom. A szavaláshoz költeménye-
ket, a műkedvelői előadásokhoz színműveket és 
az énekszámokhoz dalokat (már t. i. magasabb 
színvonalúakat) az irodalom szolgáltat. Azt se 
hagyjuk figyelmen .kívül, hogy a gyakor la t i 
népművelési tevékenység keretében is (házi-
ipar, kézimunka), mintegy kísérőműsorként, al-
kalmazást talál. A hosszú téli estéken a csön-
des kézimunkázást kedvesen élénkíti egy-egy 
mesének, elbeszélésnek felolvasása, versek el-
mondása, nóták énekel te tése . . . Végül ne feled-
jük el, hogy a népkönyvtárak könyvanyagának 
legalább 60 százaléka szépirodalmi művek-
ből áll. 

Éppen azért, mert t á rgyban oly egyetemes 
kiterjedésű s a gyakor la tban oly könnyen al-
kalmazható, az irodalmat a népművelés min-
den egyes tagozatában igen jelentős szerep 
illeti meg. Az elemi ismeretterjesztő tanfolya-
mokon még csak cs i rá jában mutatkozik egy-
szerű olvasmányok formájában , de a nagy-
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városok szabadegyetemi előadásain m á r igen 
előkelő szerepet játszik. (A szabadegyetemek 
irodalmi tevékenységét ez alkalommal tárgya-
lásunkból kikapcsoljuk. Cikkünk szempontjai 
általánosságban rájok is vonatkoznak ugyan, 
de mivel e tagozatnak speciális problémái is 
vannak, az alsó- és középfokú népművelési 
munkával mégsem k íván juk egybefoglalni.) 

Az irodalom népművelési alkalmazásánál leg-
főbb figyelem a hallgatóság társadalmi jelle-
gére fordítandó. Más a tá rgy és a módszer a 
csak elemi végzettségű falusi földmívesek, más 
a négy középiskolás munkásság és ismét más a 
női tanfolyamok számára. A Népművelési Tá-
jékoztató előírása szerint: „Bárhonnan vegye 
is az előadó előadásának tárgyát, egyfelől: 
mindig alkalmazkodnia kell a hazai és helyi 
életviszonyokhoz, a hal lgatóság értelmi szín-
vonalához és művelődési igényeihez, szem előtt 
kell t a r tan ia a hallgatók többségének élethiva-
tását (foglalkozását), másfelől : kerülnie kell a 
felekezeti, politikai és társadalmi irányzatos-
ságokat." Az előadó tehát a népművelési elő-
adásokat nem tekintheti demonstrációnak olva-
sottsága és szakképzettsége f i togta tására ; min-
den efféle törekvésnek csak a népművelés val-
laná kárát . 

A módszer kérdésében az általános ismerte-
tés során igyekszünk tá jékoztatást adni. Lehet, 
hogy egy-két megjegyzésünk fölöslegesnek tű-
nik fel, annyi ra magától értetődők a tények. 
Említésük mégis szükséges, mert konkrét eset-
ből kifolyólag merültek föl. Cikkünk ugyanis 
nem kiagyalt elméletek s ík ja in mozog; tanulsá-
gai nagy részben gyakor la t i példákból, a nép-
művelési munka hivatalos irataiból, kísérletek 
és életrevaló ötletek légióiból szűrődtek le. 

Az elméleti kérdésektől és a száraz adatköz-
léstől lehetőleg teljesen tartózkodni kell. Tar-
tózkodni általában mindentől, ami egyszeri hal-
lásra meg nem jegyezhető. A népművelési 
munka legfőképpen ebben különbözik a rend-
szeres iskolai oktatástól. Az iskolában „irodal-
mat", „történelmet" stb. taní tanak, a népműve-
lési előadásokon érdekes és hasznos „irodalmi 
ismereteket", „történelmi ismereteket" stb. kö-
zölnek. Az iskolában az anyagot elmagyaráz-
zák, feladják és kikérdezik, a népművelés kere-
tében csak előadják, itt tehát sem följegyzésre, 
sem utólagos megtanulásra számítani nem le-
het. Ne feledjük, hogy a népművelési előadások 
általában az esti órákban folynak, egy munká-
ban eltöltött hosszú nap végén, test i leg kifá-
radt, szellemileg sem f r i ss hallgatóság előtt. 
Éppen ezért nem lehet túlnagy várakozást 
fűzni a hallgatósághoz. ÉTjük be azzal, ha a 
hallgatók lelkét a hétköznapok szürkeségéből 
valamennyire is fölemelhetjük a Szépség vilá-
gába s fölkelthetjük érdeklődésüket az élet 
magasabbrendű értékei i r á n t . . . Is ten őrizzen 
tőle, hogy valaki di let táns írókat aka r jon ne-
velni! Nagyobb szükségünk van értelmes olva-
sókra, mint műveletlen és rossz írókra, — ha 
még oly divatos is manapság, olcsó ízlésű lap-
jaink között, a vadzsenik pi l lanatnyi reklámo-
z á s a . . . Semmi értelme, hogy a falu népe alól 

kihúzzuk természetes ta la já t : az édes anya-
foldet! 

A falu földmíves népével elsősorban irodal-
munk legfőbb értékeit ismertessük meg. Azo-
kat, amelyek minden különösebb előképzettség 
nélkül, rövid magyarázat kíséretében tökéle-
tesen élvezhetők. Tanmenetükben legfeljebb 
8—10 órát szánhatunk „irodalmi ismeretekre". 
Ezt lehetőleg úgy használjuk fel, hogy jusson 
hely s idő a hún-magyar mondák, népköltésze-
tünk és a kuruckor i költészet, Arany János 
(Toldi, Családi kör), Petőfi (János vitéz, csa-
ládi és szerelmi költészete), Jóka i , Mikszáth, 
Gárdonyi (egy-egy novellájuk) ismertetésére; 
felolvasni és megmagyarázni a Himnuszt és 
Szózatot, hogy ezeknek a gyakran hallott szö-
vegeknek mélységesen magyar jelentőségét meg-
értessük s népünknek — sajnos — nem eléggé 
szerves nemzeti tudatát kifejlesszük és elmé-
lyítsük! A magyaráza t mindig megelőzze a felol-
vasást , mert az utólagos magyarázgatások csak 
tompí t ják , színtelenítik a mű közvetlen frisse-
ségét és varázsát. A magyarázat csak a leg-
szükségesebbekre szorítkozzék és mindig alkal-
mazkodjék a hal lgatóság szellemi színvonalá-
hoz. Az egyszerű fa lus i hallgatóság előtt Petőf i , 
Arany , Tompa ismertetése során például rá le-
het muta tni arra , hogy ők maguk is egyszerű 
fa lus i iparos és földmíves emberek gyermekei 
voltak. A hal lgatóság szereti az efféle, vele kö-
zösséget teremtő részleteket; közvetlen, int im 
kapcsolatot érez az író iránt s ezzel érdeklődése 
fokozódik. A fa lus i nép számára az irodalmi 
ismeretterjesztést színdarabok betanításával, 
szavalóversenyek rendezésével, m a g y a r népda-
lok és nóták énekeltetésével lehet változato-
sabbá tenni. 

Míg az alsófokú népművelési tagozatnál be 
kell érnünk azzal, hogy a hallgatók érzelmi vi-
l ágára hassunk s ezzel akaratukat a szép, a 
jó és a nemes felé irányítsuk, tehát erkölcsi fel-
fe l fogásukat csiszoljuk, addig a középső tago-
zatnál már intenzívebb értelmi nevelésről is 
gondoskodni kell. Teljes mértékben számításba 
veendő ennek az átlag négy, de gyakran több 
középiskolai osztályt végzett hallgatóságnak 
—• főleg ipari munkásrétegeknek — élénk műve-
lődési készsége és komoly olvasmányszükség-
lete. A számukra rendezett i rodalmi előadáso-
kon tehát az ismeretközlés tágabb teret nyerhet. 
Az előadó azonban i t t is kerülje a száraz adat-
közlést. Előadás közben az írók élettörténetébe 
és a művek jellemzésébe célszerű beleszőni azo-
kat a mozzanatokat, amelyek közvetlen kapcso-
latot teremthetnek író, mű és hallgatóság kö-
zött s ezzel az érdeklődést bensőségesebbé te-
szik. (Például P e t ő f i költeményeinek kiadását 
egy derék szabómester támogatta, a János vi-
tézért kapott 100 forint t iszteletdíjat a költő 
tönkrement szülei felsegítésére fordí to t ta ; Csep-
reghy Ferenc, a S á r g a csikó és a Pi ros bugyel-
lár i s című népszínművek szerzője asztalos volt; 
Móra Ferencet, a szűcs fiát, a szűcsök valóság-
gal sa já t í ró juknak sajátí tották ki ; különösen 
szereti a közönség a művek modelljeinek lelep-
lezését, például J ó k a i Az ú j földesurat Haynau-
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ról, Ká rpá thy Zoltánt Lovassy Lászlóról, a re-
formkorszak ünnepelt ju rá tus vezéréről min-
tázta stb.) Efféle életrajzi és irodalomtörténeti 
érdekességekkel s anekdotákkal a legszíirkébb 
tá rgya t is meg lehet élénkíteni, a hallgató ér-
deklődését és kíváncsiságát pedig a lélekneme-
sítő, komolyabb olvasmányok felé terelni. (Ren-
geteg irodalmi anekdotát tar talmaz Tóth Béla: 
Magyar anekdotakincs című hatkötetes műve.) 

Mindez módszer kérdése, ami előadónként 
változhatik. Főszempontunk, hogy az olvas-
mányigénnyel közeledő hallgatóságot egy nem-
zetibb, tisztultabb és emelkedettebb világnézetű 
irodalmi ízlés útjára vezessük. 

A népművelésnek, mint végeredményben nem-
zetnevelési munkának jellegéből és természeté-
ből következik, hogy elsősorban a hazai érté-
kek megismertetésére, közkinccsé tételére kell 
törekednie. Nemzeti, f a j i értékek, szépségek és 
erők kiteljesítése a főcél. Éppen ezért mind az 
irodalmi, mind a történelmi, földrajzi és művé-
szeti ismeretek terén tárgyban a m a g y a r föld 
és a magya r szellem értékei kell, hogy vezesse-
nek. Minthogy azonban minden nemzeti érték 
végeredményben örök emberi értékekben oldó-
dik fel s a mi megbecsültetésünk megkíván ja a 
mások megbecsülését is, természetesen helyet 
lehet adni a külföldi í róknak is, de csak ameny-
nyiben azok nemzeti szellemünk épségét és 
tisztaságát nem veszélyeztetik. A külföldi iro-
dalomból természetesen csak a legválogatottabb 
értékek jöhetnek tekintetbe: Shakespeare, Mo-
liére, Goethe, Schiller, Hugo, Dickens, Tolsztoj 
és hasonlók. Munkáshallgatóság előtt foglal-
kozni lehet ennek a társadalmi ré tegnek ked-
velt, sa já t j ának érzett íróival: K n u t Hamsun-
nal, Gorkijjal , Jack Londonnal stb. Olvastassuk 
őket, de világítsuk is meg olvasmányaikat! 

Az át lag irodalmi érdeklődésű hallgatóságot 
az aktuális, élő, modern irodalom jobban ér-
dekli, mint a régi. A réginek megértéséhez 
(korszellem, nyelv) nagyobb előképzettségre van 
szükség. Éppen azért a régi irodalomból a nép-
művelés minden tagozatában csak annyit ve-
gyünk át, amennyit a hallgatóság szellemi te-
herbíróképessége megtűr. (A feladatok és lehe-
tőségek teljes félreismerésére vall, hogy egy 
népművelési tanfolyamon valaki négyeiemis 
földmívesek számára a Halotti beszédről és a 
nyelvújí tókról kívánt előadást ta r tan i . Ily 
melléfogásokkal a népművelési munka könnyen 
kisiklik épülő vágányairól.) Az alsó tagozaton 
aligha lehet többet nyúj tan i , mint Balassa, Cso-
konai és Kisfaludy Káro ly néhány versét, a 
kuruckor i költészetet s Mikes leveleiből sze-
melvényeket. A négy középiskolás hallgatóság-
nak már több ízelítőt adhatunk a régebbi és 
a nehezebb fa jsúlyú irodalomból: Históriás 
énekek, Pázmány, Bánk bán, Az ember tragé-
d iá ja stb., de kétségtelen, hogy az élő, modern 
irodalom őket is jobban érdekli. 

Az írókat és műveket kellő kr i t ikával kell 
összeválogatni. Különösen áll ez modern irodal-
munk ismertetésére. Modern irodalmunkat nem 
nagyszámú s kisjelentőségű írók seregszemlé-
jével, hanem a valódi irodalmi értékek beható 

méltatásával kell megvilágítani. Olyan írók be-
mutatásával, akik kétségtelen irodalmi jelentő-
ségük mellett nemzeti értéket is képviselnek. 
A tanmenet — miné l többórás, anná l inkább — 
világos rendszert tüntessen fel. Akár műfajok 
szerint, akár időrendben csoportosítjuk az anya-
got, valamilyen belső rendet, tartalmi kapcso-
latot kell teremteni az ismertetni szánt írók kö-
zött. Mindez önként értetődik, mégis felmerült 
esetből kifolyólag külön is hangsúlyozzuk, hogy 
irodalmat az í rók betűrendje szer int ismertetni 
nem lehet. Az i rodalmi ismeretek közlése ós a 
lexikális közlés két különböző dolog. Í róknak 
merev betűrendben való tárgyalása ellentmond 
a didaktika legelemibb követelményeinek és a 
közművelődés, kedély képzés cé l ja i t sem szol-
gá l j a eredményesen. Az említett belső rend nem 
z á r j a ki azt, hogy a kiváló í ró i egyéniségeket 
külön órákon méltassuk. A kevésbbé jelentőse-
ket összevonva egy-egy óra keretében. 

Legújabb i rodalmunk kapcsán hadd térek ki 
röviden a t r ianoni sorscsapás nyomán felsar-
jadt irredenta versekre. A hazaf ias érzés ápo-
lására , a magyar fájdalom és m a g y a r köteles-
ség ébrentar tására szükséges ezekből megismer-
tetni és szavaltatni tanfolyamonként egy-két 
darabot jobb költőink ilynemű verseiből (Vég-
vár i , Sajó Sándor, Kozma Andor) . De mérték-
telenül alkalmazni nem szabad, nehogy a túl-
gyakor i szajkózás, a tárgy t r ag ikus jelentősé-
gét megszokottá, hétköznapivá v a g y éppen hi-
vatalból kötelezőnek vélt piros-fehér-zöld sal-
l a n g g á tegye. Elszakított területeink ügye sok-
kal szentebb, semhogy puszta műsorszámmá, 
hangzatos szólammá hagyjuk hígulni! 

A népművelés irodalmi célkitűzése nem me-
rü l ki abban, hogy az olvasókedvet fölkeltse, 
fokozza s a jó könyvek felé i rányítsa. A jó 
könyvek propagálása mellett elsőrangú köteles-
sége küzdeni, harcolni minden eszközzel a rossz, 
a selejtes, a káros ellen. A Népművelési Tájé-
koztató kifejezetten előírja, hogy „a közölt is-
meretek a hallgatóságra erkölcsi hasznot is je-
lentsenek". Ezen a ponton kapcsolódik be ás vá-
lik különösen aktuálissá az i rodalom egy nép-
művelési és közművelődési szempontból nagy-
fontosságú kérdésének: a ponyva- és szenny-
irodalom elleni küzdelemnek problémája. Min-
den irodalmi t á r g y ú vagy vonatkozású tan-
folyamnál k ívánatos legalább egy órát a jó és 
rossz könyvek jellemzésére és ha tásuk ismer-
tetésére fordí tani ; a középső tagozatnál, ennél a 
m á r olvasni szerető, de kellő kr i t ikával s ele-
gendő irodalmi ízléssel még nem rendelkező kö-
zönségnél ennek a kívánalomnak kétszeres fon-
tossága van. Mutassunk rá a rossz könyvek 
bomlasztó, rontó erkölcsi ha t á sá ra ; az értékte-
len, silány könyveket tartalmuk átlátszó célza-
tosságának, k a p t a f á r a készült meséjüknek ki-
pellengérezésével igyekezzünk megvetés és ne-
vetség tárgyává tenni. Ezzel mintegy beiga-
zolni kalmár-, vá sá r i portékajellegüket. A könyv-
termés ma már ijesztő méretű. Vétek és kár a 
d r ága időt rossz könyvek olvasására pazarolni. 
I smer jen és szeressen meg a hallgatóság né-
h á n y érdemes, kiváló írót s detektív-, bűnügyi 
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és kalandorregények helyett az ő műveiket ol-
vasgassa. 

A ponyva elleni védekezésben speciális fel-
adat jut a női tanfolyamok vezetőinek. A túlzó 
szentimentalizmus kinövései ellen kell itt küz-
deni egy tisztultabb ízlésű és egészségesebb 
lelkiségű nőtípus kialakítása érdekében. A női 
tanfolyamok hal lgatósága (munkáslányok, négy-
nyolc középiskolás nők) előtt a Courts-Mahler-, 
Lehne-, Eschstruth- , Ohnet-féle regények árada-
táva l szemben kell állást foglalni. Ezt az idejét-
múlt , nevetséges anakronizmusával mégis egyre 
kísértő, szirupos, betegesen nyava lygó szalón-
ponyvát , amely a józan magya r lélektől any-
ny i r a idegen, ideje volna egyszersmindenkorra 
kisepertetni l ánya ink szobáiból. Ismertessük 
meg helyettük értékes, kiválóbb női íróinkat: 
K a f f k a Margitot, Tormay Cécilet, Berde Má-
Tiát, Guláesy I rént , a külföldiek közül Lagerlöf 
Zelmát, U ndse t e t . . . És az i rodalomnak a női 
lelkiség szépségeit sugárzó, a női ideált mintázó 
a lko t á sa i t . . . Költészetünk tele van a magyar 
nő ezeréves, örökszép alakjának ezerváltozatú, 
örökegy ideáljaival (Vörösmarty: Hedvig, Szép 
I lonka, Arany: Toldi szerelmében Rozgonyi Pi-
roska végtelenül bá jos eszményi alakja, Jókai 
nőalakja i , Petőf i szerelmi költészete stb.). Tes-
sék ezekhez fordulni mintaképért , követendő esz-
ményér t s ne az idegen szellem erőszakosan 
ideplántált , élettelen viaszf iguráihoz! 

A népművelés mérlegén az olyan irodalom 
sem állhat meg, amelyben u g y a n „nincsen semmi 
káros", de hasznos sincs. Népművelési célokra 
csak az az i rodalom alkalmas, amely ezen a ne-
gat ívumon túl értékes pozit ívumot is tartalmaz. 
A népművelés aktivista i rodalmat követel, 
vagyis olyan kisugárzású i rodalmat , amelynek 
hatása a nemzeti szellem emelésére késztet min-
den energiát. 

A népművelésnek csak úgy van értelme, ha-
tása csak akkor mély és termékeny, ha az el-
hintett ismeretek a lelkekben egy egész életen 
át tovább végzik a simítást , csiszolás, nemesí-
tés munkájá t . Éppen azért nyomatékosan súly 
helyezendő a r ra , hogy az előadás végén az elő-
adó h ív j a fel a hallgatóságot a helyi népkönyv-
tárban levő könyvanyagra , buzdí tsa őket azok 
gyakori lá togatására és használatára . Tar t suk 
szem előtt, hogy a könyvtár értékét nem a 
könyvek, hanem az olvasók nagy száma adja 
meg. 

Térjünk vissza a ki indulási ponthoz: a nép-
művelés magasztos feladatai t csak akkor sike-
rü l megvalósítanunk, ha minden erőt és min-
den eszközt szolgálatába állí tunk. Lát tuk, meny-
nyi s mily értékes segítséggel t ámoga t j a az 
irodalom a népművelés, közművelődés, nemzet-
nevelés cél jai t ; öncélúságát félretéve áll a 
zászló alá, a költő szavaival: „Jövőt nevelni: 
embert és magyart!" 

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

Lengyelország. 
írta D R O Z D Y G Y U L A . 

— Földrajz az V—VI. osztályban. — 

Tante rv i Utas í tásunk azt k íván ja , hogy azok-
kal az országokkal, amelyekkel hazánk gazda-
sági vagy szellemi kapcsolatban van, részlete-
sen foglalkozzunk. Ebből következik, hogy egy-
részt azért, mer t a közelmúltban Lengyelor-
szággal gazdasági, kulturál is és barát i egyez-
ményt kötöttünk, másrészt meg azért, mert Ma-
gyarország történelmében sok olyan mozzanat 
van, mely összefügg Lengyelországgal, azért az 
V—VI. osztályban részletesen kell foglalkoz-
nunk a nemes lengyel néppel s annak hazá-
jáva l . 

Minthogy a gyermekek a IV. osztályban a 
beszéd- és ér telemgyakorlatok történelmi vo-
natkozású anyagának feldolgozása közben, de 
meg ta lán már a történelem tanulása közben 
is sok mindent hal lot tak s t udnak Lengyelor-
szágról, a lengyel nép iránt bizonyára már ro-
konszenv alakult ki lelkükben, ami érdeklődé-
süket is felkeltette. Ennek a tan í tásnak kereté-
ben ezt a rokonszenv-szülte érdeklődést kell fo-
koznunk s a megismerés vágyá t kell kielégíte-
nünk úgy, hogy Lengyelország és a lengyel nép 
foga lma minél t isztábban s minél rokonszenve-
sebben éljen gyermekeink lelkében. 

Ehhez a taní táshoz nem elég a térkép. E mel-
lett még sok olyan képről s más szemléltető 
eszközről kell gondoskodnunk, amelyek Len-
gyelországra s annak népére vonatkoznak. Ilye-
neket mostanában bőségesen ta lá lha tunk a ké-
peslapokban. Legyen gyű j t eményünkben : len-
gyel városoknak, azok szebb, nevezetesebb te-
reinek, utcáinak, épületeinek, szép lengyel tá-
jaknak, népviseleteknek, népfoglalkozásoknak 
képei. A történelmi vonatkozású képek közül 
ne m a r a d j a n a k el azok, amelyek hazánkkal 
vannak vonatkozásban. 

Igen jó szolgálatot tesz az olyan magunkké-
szítette szemléltetőkép, melynek közepére Len-
gyelország térképe kerül úgy, hogy azon ha-
zánk térképének legalább északi része is r a j t a 
legyen s aköré ragasz t juk a Lengyelországra 
vonatkozó képeslevelezőlapokat és az újságok-
ból kivágott képeket. Azokat, amelyek a lapon 
nem férnek el, má r óra elején rajzszöggel tűz-
zük a t áb l á r a vagy más a lkalmas helyre. 
Készítsük el azokat az újságból kivágott híre-
ket, cikkeket is, amelyek a magyar- lengyel ba-
rá tságra vonatkoznak s azokat vagy azoknak 
egyes részletét a taní tás a lkalmas mozzanatá-
nál olvassuk fel. 

(Ezeket a szemléltető képeket már a tanítás 
előtt egy-két nappal kifüggeszthetjük a tante-
remben. Mert ez új, szokatlan, a gyermekek ér-
deklődését felkelti s nézegetik, egymás között 
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is beszélgetnek róla, vagy esetleg kérdezősköd-
nek is. S ha kérdezősködnek, adjuk meg a kellő 
felvilágosítást is. Ne tartsunk attól, hogy ezzel 
tanítás közben lanyhul az érdeklődés. Nem. Még 
mindig lesz annyi szemléltetni, megbeszélni, rá-
vezetni valónk hogy az érdeklődést állandóan 
ébren tarthatjuk. Az összmegfigyeléssel szer-
zett szemléletek, ha alkalmat adunk arra, hogy 
a gyermekek azt alkalmas helyen elmondják, 
csak előbbre vihetik a tanítást. Aztán meg a 
végső célunk úgy is az, hogy a gyermekek ve-
zetés nélkül önmaguktól is tudjanak szemlé-
lődni, földrajzi ismereteket szerezni.) 

TERVEZET. 

Előkészítés. 

a) Kapcsoló ismétlés. A gyermekek Európa 
térképének segítségével nagy vonásokban szá-
mol janak be arról, ami t megelőzően a szomszé-
dos országokról t anu l tak . 

b) Az érdeklődés felkeltése. Beszámolás köz-
ben Olaszországot, Ausztr iá t is említik a gyer-
mekek, tehát ehhez kapcsolódom: — Ausztrián 
és Olaszországon kívül van még nekünk egy 
nagyon jó barátunk Európában. — Lengyel-
ország. — Annak a térképe van a falon. — Ezek 
a képek is Lengyelországot muta t j ák , — mond-
ják a gyermekek, esetleg addigi szemlélődésük-
ről is beszámolnak, ami valószínű, hogyr törede-
zett, rendszertelen lesz, sőt egyről-másról talán 
helytelenül is következtetnek, de nem szólok 
bele. Csak hadd fej lődjék önálló beszámoló-
készségük! Beszámolásukat azonban figyelem, 
s előre elkészített tanítási tervembe el is helye-
zem, hogy tudjam, hogy azt hol értékesítem, 
hol rendezem, esetleg javítom, bővítem. 

c) Célkitűzés. — Most Lengyelországról fo-
gunk tanulni! — mondják ilyen előzmények 
után a gyermekek. S ez elég, mert most a tekin-
tetükből is látható, a hangjukon is érezhető, 
hogy az érdeklődés is, meg a megismerés utáni 
vágy is ott van a lelkükben. Tanítás közben 
arra törekszem, hogy ez megmaradjon, ne csök-
kenjen. 

Tárgyalás. 
a) Lengyelország fekvése; határai. — It t van 

Európa térképe! Keressétek meg r a j t a Lengyel-
országot, aztán mondjá tok meg, melyik égtá j 
felé van az tőlünk s hogyan ju tha tnánk oda, — 
mondom. A gyermekek a térképen megkeresik 
Lengyelországot, bekerít ik s megállapít ják, 
hogy az tőlünk északra van. A térképről — eset-
leg segítséggel — azt is megállapít ják, hogy 
Csehszlovákia Lengyelország és Magyarország 
közé ékelődik a Magyarországtól elvett Fel-
földdel. Azután Nagy-Magyarország térképén 
azokat a vasútvonalakat keresik, amelyeken la-
kóhelyünkről Lengyelországba ju tha tunk . Meg-
ál lapí t ják, hogy Zsolna, Kassa vagy Munkács 
felé vezető vasútvonalakon ju tha tunk oda. — 
Lát já tok , a mi jóbarátainkhoz, is csak azon a 
földön át juthatunk, amit tőlünk a csehek elvet-

tek, pedig régen Magyarország és Lengyelor-
szág szomszédok voltak. — Mutassatok Len-
gyelország felé, — szólok, hogy a gyermekeket 
necsak a térképen, hanem a valóságban is tájé-
kozódásra késztessem. 

— Soroljátok el Európa térképéről, hogy 
mely országokkal ha táros Lengyelország! — 
mondom s a gyermekek megál lapí t ják a tér-
képről, hogy Ukrajnával , Oroszországgal, Lit-
vániával, Németországgal és Csehszlovákiával 
határos. 

b) Nagysága, népessége. — Hasonlítsátok 
össze Magyarország és Lengyelország nagysá-
gát! — indítom a gyermekeket szemmértékkel 
való méregetésre, mire megállapít ják, hogy 
Lengyelország területe körülbelül négyszer 
akkora, mint Csonka-Magyarország. — Len-
gyelország területe annyi, ni! — szólok s a táb-
lára í rom: 390.000 km2. (A gyTermekek elolvas-
sák.) — Csonka-Magyarország területe meg 
ennyi, ni! — mondom s felírom, hogy 93.000 km2. 
(Ezen a fokon, hogy az összehasonlítás és az el-
képzeltetés könnyebb legyen, a számokat kike-
rekí t jük, egészítjük.) — Hogyan lehetne kiszá-
mítani, hogy hányszor nagyobb Lengyelország 
területe, mint Magyarországé? — kérdezem s 
mert ezen a fokon a gyermekek már tudnak 
osztani, a 390.000-et elosztatom 93.000-rel, mire 
így is meggyőződnek a négyszeres nagyságról. 
(A szemmértéknek ilyen számolással való iga-
zolása nagyban hozzájárul az önbizalom fej-
lesztéséhez.) — Nézzétek meg Nagy-Magyar-
ország térképét s hasonlítsátok annak a nagy-
ságát össze Lengyelország nagyságával! — szó-
lok, a gyermekek összehasonlítják s megálla-
pí t ják , hogy Nagy-Magyarország körülbelül 
akkora volt, mint most Lengyelország. — Mi-
lyen boldogok lehetnek azok a lengyelek, hogy 
ilyen nagy országuk van! És m i ! . . . — szólok 
az érzelemhez. 

— Hány lakosa van Csonka-Magyarország-
nak? —• Nyolc és félmillió. — Lengyelország-
nak több mint háromszor annyi lakosa van, — 
szólok, mire a gyermekek számolgatnak, majd 
közlöm, hogy Lengyelországban 27 és félmillió 
ember él. — Hányszor nagyobb akkor Len-
gyelország népessége, mint Csonka-Magyar-
országé1? — Hány lakosa volt Nagy-Magyar-
országnak? — Húszmillió. — Lengyelországban 
tehát 7 és félmillióval több ember él, mint 
Nagy-Magyarországon élt. (Ezekkel az össze-
hasonlításokkal Lengyelország területének é& 
népességének fogalma nagyban tisztul a gyer-
mek lelkében.) 

c) L e n g y e l o r s z á g m ú l t j a . Mikor a 
gyermeknek lelkében ilyen általános kép ala-
kult ki Lengyelországról, akkor már múl t járól 
is szólhatunk. Természetes, hogy i t t főként az 
előadó alakot használhat juk, miközben rokon-
szenvvel szóljunk a következőkről: Lengyel-
országot sok hányatás után, 1815-ben Ausztria,. 
Poroszország és Oroszország között osztották 
szét. A világháborúig eltelt 100 év a la t t a len-
gyel nép többször megkísérelte országának 
visszaállítását, de hiába, a széttépett Lengyel-
országot még fiainak önfeláldozása sem tudta 
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ú j r a felállítani. A vi lágháború kitörésekor 
Pilsudski József az akkori orosz fennhatóság 
alatt levő lengyel területen felkelő csapatot 
gyűj töt t s á tpár tol t az osztrák-magyar had-
sereghez. A lengyelek a vi lágháborúban légiót 
alakítottak s hősiesen küzdöttek hazájuk fel-
szabadításáért s az a békekötéskor sikerült is 
nekik. A több, mint száz évig széttépett len-
gyel nép 1919-ben visszaszerezte hazáját. Az ú j 
Lengyelország a Balti-tengerhez kikötőt ka-
pott. (Ezt az anyagot természetesen bővítjük, 
gyűjteményünkben levő s idevonatkozó képe-
ket, térképeket szemléltetjük, ahol lehet, követ-
keztetünk, ítéltetünk.) 

d) L e n g y e l o r s z á g f ö l d j e , s í k s á g a , 
h e g y e i , v i z e i . A térképolvasással először 

felszínét á l lapí ta t juk meg, melyből elég annyi, 
hogy területének nagyrésze a Szarmata-sík-
ságba esik. Leolvastat juk a térképről, hogy 
déli részén a Kárpátok hegylánca húzódik, 
ahol egy darab területet Nagy-Magyarország-
ból is hozzákapcsoltak, ami a cseheknek bizo-
nyára nem tetszik, mer t azt is ők szerették 
volna. A domborzati viszonyokkal kapcsolat-
ban megáll api ta t juk, hogy a végtelen síkságot 
a Ponúr-hegység szakít ja meg. 

Aztán a térképen folyóvizeit nézegetjük úgy, 
azok folyásának irányát követve haladunk vé-
gig a torkolatukig. I t t a következő anyag ke-
rül felszínre: A Balt i- tenger vízkörnyékéhez 
tartoznak: a Wart a, a Visztida, a Dunajec, a 
San és az északi ha tá r t alkotó Düna a mellék-
folyókkal. A Bug, a Dnjeper és Dnjeszter a 
Szeret és a Prut mellékfolyókkal a Fekete-

tengerbe ömlenek. A folyók szemléltetése köz-
ben következtetéssel, okoskodtatással mutas-
sunk r á arra , hogy a síkságon a folyók gyak-
ran kiöntenek s itt mocsaras területeket alkot-
nak. (Rokitnói-mocsarak. Háborús vonatkozás.) 

A térképet nézegetve, állapítsuk meg, hogy 
tengeri kikötője Danzig szabad város s követ-
keztetéssel mutassunk rá arra, hogy ez az egyet-
len tenger i kikötő micsoda előnyöket jelent 
Lengyelországnak. 

e) L e n g y e l o r s z á g é g h a j l a t a , t e r -
m é n y e i , n é p é n e k f o g l a l k o z á s a . Az ég-
hajlatot a földrajzi adottságukból maguk a 
gyermekek, a tanító irányításával , következtes-
sék. A n y a g a a következő lehet: Az északi és 
nyugat i részek közel esnek a Keleti- tengerhez 

(Matejko festménye.) 

s így annak a ha tá ra alatt enyhébb az éghaj-
lat. A déli és délnyugati részeken azonban mái-
szárazföldi, kontinentális, körülbelül olyan, 
mint hazánk északi részén. 

Az éghajlatból következtessünk a termé-
nyekre. I t t az anyag a következő lehet: Ter-
mesztenek rozsot, árpát , kukoricát, cukorrépát 
és búzát . (Mely részeken mit és miért termesz-
tenek?) 

A terményekből következtetve könnyen rá-
vezethetjük a gyermekeket a lakosság foglal-
kozására: a földinívelésre és t é r j ünk ki az 
állattenyésztésre, az iparra, a kereskedelemre, 
a bányászatra is. Az anyag a következő: 
Legtöbb ember földmíveléssel és állattenyész-
téssel foglalkozik. (Miért?) Őstermelő állam. 
(Hazánk is.) A lakosok ugyanazokat az állato-
kat tenyésztik, mint nálunk. (Rámutatása föld-

Az oroszok hódolata Pszkovnál Báthory István lengyel király előtt. 
(Tomcsinyi János : Lengyelország c. müvéből . Studium.kindás.) 
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rajzi adottságok hasonlóságára.) I pa r i köz-
pont ja i : Varsó, Lodz, Krakkó, Katovice, Czen-
stochowa. Különösen az orsóipar fejlett . A szi-
léziai szövő-, vas- és acélművek. (Térkép, ké-
pek.) Bányái kőszenet, kőolajat és sót adnak. 
Mire van nekünk ezekből szükségünk? 

Kereskedelmet folyta t : Németországgal, Ame-
rikával, Angolországgal, Ausztriával, Francia-
országgal és Magyarországgal. Kölcsönös évi 
forgalmunk több millió. (Hej, ha szomszédok 
lehetnénk!) 

f ) L e n g y e l o r s z á g v á r o s a i : Lemberg, 
Krakkó, Lodzs, Vilna. Fővárosa: Varsó, nagy 
ipari és kereskedőváros. Akkora, mint Buda-
pest. Kikötővárosa: Danzig. (Térkép.) (Melyik 
s miért fejlődhetik?) 

g) T ö r t é n e l m i é s é r z e l m i k a p c s o -
l a t o k h a z á n k k a l . Anyag: A régi Len-
gyelország és Magyarország között élénk volt 
a kereskedés. A két nép szerette egymást. Az 
üldözött lengyel szabadsághősök közül sokan 
nálunk találtak menedéket, viszont a mi üldö-
zött szabadsághőseinket is szívesen lát ták a 
lengyelek. (Rákóczi kora.) Közös királyunk is 
volt. (Nagy Lajos.) Bá thory István lengyel ki-
rály volt. Sírbol t ja Krakkóban van. Bem apó, 
akinek szobra a budai Dudapartot ékesíti, len-
gyel volt. (Kép.) K ívü l e egész lengyel légiók 
vettek részt a m a g y a r szabadságharcban. A 
lengyel főurak sokat j á r t ak Magyarországba s 
viszont a mieink Lengyelországba. Évszázados 
igaz bará tság fűzi hazánkat a lengyel nemzet-
hez. Legutóbb barát i szerződést kötöttünk. (Ké-
pek Gömbös Gyula "miniszterelnök lengyelor-
szági látogatásáról.) 

- <é 
Begyakorlás. 

a) R a j z o l t a t á s . Eddig a térkép volt a 
szemléltetőeszközünk, amelyről a gyermekek 
lelkében már kép a lakul t ki Lengyelországról. 
Most rajzoltassuk le Lengyelország térképét 
úgy, hogy az egyik gyermek a nagytáblára, a 
többi pedig füzetébe készítse el a vázlatot. Köz-
ben — hogy Lengyelország képe minél vilá-
gosabban kialakulhasson — a térképet is né-
zegessék s onnan másol ják . 

b) Ö s s z e f o g l a l á s . Kérdések segítségé-
vel végighaladunk az anyagon úgy, hogy egyik 
gyermek a térképen, a másik a rajzon, a többi 
pedig kézitérképén vagy vázlatrajzán muta t j a 
az anyagot. (A számonkérő kérdéseket necsak 
egy gyermektől kérdezzük.) 

c) A s z e m l é l t e t ő k é p e k h e l y é n e k 
m e g k e r e s é s e s t a r t a l m u k n a k a t a -
n u l t a k b a v a l ó b e i l l e s z t é s e . Gyűjte-
ményünk képeit vegyük sorra, a térképen álla-
pítsuk meg, hogy melyik hova való s mondas-
suk el annak jelentését. (Ha az ú j anyag nyúj-
tása közben nem kerü l t volna sor valamelyik 
kép ta r ta lmának megbeszélésére, i t t beszél-
jük meg.) 

d) M é l y í t é s . A lengyel szabadságért, a 
lengyel haza visszaállí tásáért a magyarok is 
réges-régen imádkoztak. Tamiljuk meg mi is a 

lengyel Himnuszt . (Isten, ki Lengyelhont . . . ) 
H a megtanultuk, énekeljük el a térkép előtt. 

(Olvassuk el a tankönyv szövegét, összegyűj-
töt t újságcikkek részleteit, esetleg más könyv-
ből lengyelvonatkozású részleteket.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDITANÜGYI LAPOKBÓL ~ 

Hazai tanügyi lapokból. 

Tanítók Lapja . Nagy József első cikke az ad-
vent alkalmából békességet és krisztusi szere-
tetet hirdet az emberek között s megemlékezik 
az otthonukból éppen a szent ünnepek előtt ki-
üldözött magyar testvéreinkről. A tudomány 
és elméleti és gyakorlat i pedagógia és t anügy-
Kritika rovatokban Tőrös K á r o l y fo ly ta t ja ér-
tekezéseit. A Külföldi Szemle-rovat idegen 
országok érdekes híreit közli. Varga Lajos tol-
lából alapos ismertetést olvasunk Drozdy 
Gyula : Helyesírás és nyelvi magyarázatok a 
IV. osztályban c. vezérkönyvéről. Többek kö-
zött ezeket í r j a Varga L a j o s : „Csodálatosan 
szépek, mélyek és kerekegészek Drozdy Gyula 
taní tás i tervezetei. Lélekemelő és gyönyörű-
séges munkát végez növendék és tanító egy-
aránt , amikor ál taluk és r a j t u k keresztül ér-
keznek el az ismeretek tárházába. Virágokkal 
ékes és napfényben csillogó ú t ez, amelyen 
boldogan és ragyogó szemekkel já r úgy a ta-
nuló, mint oktató mestere: az ezer ba j j a l , 
gonddal küzdő tanító". A változatos lap többi 
részében érdekes tanügyi híreket közöl és 
Jánszky Elemértől verset. 

Pestvármegyei Népművelés. Mindjár t az ele-
jén nagy gonddal és hozzáértéssel megírt ta-
nulmánnyal találkozunk, melyet Köveskúti 
Jenő írt A költészet és művészet válsága a 
népművelés szempontjából vizsgálva címmel. 
Az érdemes szerző olyan problémát fej teget , 
amellyel a mai korban, amely a szépet, az 
igazi művészetet megbecsülni nem nagyon t ud j a , 
minden szépért lelkesedő embernek foglalkozni 
kellene. Biztosak vagyunk benne, hogy Köves-
kú t i szép cikkének kedvező hatásai nem ma-
radha tnak el. Fitos Vilmos dr.-tól életképet és 
t anu lmányt olyasunk az iskolánkívüli népmű-
velés köréből, dr. Bálás Vilmostól pedig tanul-
mány t a népművelésről, tudományról és mű-
vészetről. Czakó Is tván dr. „Az örök Szé-
chenyi" szellemének áldoz és bejelenti, hogy 
egyik dunántúli vármegyénk a legközelebbi 
hároméves népművelési munka te rv keretén be-
lül Széchenyi Is tvánnak a lelki függetlenség-
feltételeiről, min t a megelégedés a lapjáról 
szóló taní tását k ívánja i smer te tn i és terjesz-
teni. Édeskuty Olivér dr. megszívlelendő taná-
csokat ad a falusi lakosságnak az idegenfor-
galom növelése érdekében, m a j d Tomesányi 
J á n o s a lengyelországi népfőiskolákat mu-
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t a t j a be részletes dolgozatában. A Népműve-
lési előadások rovatban ezúttal „A családi élet 
a magyar költészetben" című eíőadással talál-
kozunk, melyet Németh Sándor írt. Lapok, 
könyvek rovata a tanügyi lapokat ismerteti s 
melegen méltatja Drozdy Gyula most meg-
jelent vezérkönyvének nagy pedagógiai jelen-
tőségét. 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. December havi számában Síklaki István 
ír Beköszöntő címen első cikket abból az alka-
lomból, hogy a lap felelős szerkesztését át-
vette. Csapó István a Balkán-problémáról, 
Fogl János az idegen földrajzi nevek tanítá-
sánál előforduló nehézségekről, dr. Fölföldy 
Sándor a hangtan tanításáról a cselekedtető 
iskolában, Szudey Géza az ásványtan és vegy-
tan tanításáról írnak alapos tanulmányokat. 
Az egyesületi élet eredményei, irodalom és 
lapszemle, hírek és a kiadóhivatal közlemé-
nyei fejezik be a számot. 

. Dunántúli Tanítók Lapja. Decemberi számá-
nak első cikke a fiatal tanulók helyzetével, a 
tanítói állások betöltésével foglalkozik, majd 
H. J . tollából hangulatos karácsonyi cikket 
közöl. Németh János tanítóképzőintézeti igaz-

g a t ó a katolikus nevelés jövő feladatait tár-
'gyalja, Gábor Géza pedig a magyartalanságok 
.elleni védekezésre és küzdelemre buzdítja a 
lap olvasóit, majd Finta Sándor részletesen 
tárgyal ja Drozdy Gyula „Helyesírás és nyelvi 
magyarázatok a IV. osztályban" c. vezérköny-
vét s méltatását azzal fejezi be, hogy: „Ne a 
müvet dicsérje azonban szerény szavam, ha-
nem a mi iskolai munkánk eredménye dicsérje 
a kiváló szerző kitűnő útmutatásait". Általá-
nos érdekű tanügyi híreket, a Tárca-rovatban 
Csutkái József mesejátékát, könyvismertetése-
ket közöl még a lap, mely a Dunántúl tanító-
ságának egyik legelterjedtebb tanügyi folyó-
irata. 

x? A Hajdúság Kul túrá ja . Benkőné Majoros Mar-
git áll. tanítónő í r ta a lap legutóbbi számá-
nak első cikkét az otthonról, az iskoláról és a 
nevelésről. A lap neveléstörténelmi szemléjén 
kívül főképen a helyettes tanítókkal és általá-
ban a tanítóság mai helyzetével foglalkozik, 
Krónika rovata híreket, a Hivatalos rész pe-
dig a vármegyei tanfelügyelő tanügyi vonat-
kozású rendeleteit közli. 

Zempléni Tanító. „A kor eszméi a nevelésben" 
címmel T. t. írt a lap decemberi számába első 
cikket. Következő cikke egy balatoni társas-
kirándulás hangulatos emlékeit eleveníti föl 
s elragadtatással muta t ja be a magyar tenger 
gyönyörű vidékét. Kassai Aladár g.-k. tanító 
cikke a Gyöngyös bokréta jelentőségét mél-
tat ja, Leviezky István pedig fontos taná-
csokat ad a gyümölcs téli eltevésére vonat-
kozóan. Beszámol még a lap a vámosújfalui 
cserkészavatásról. 

Német tanügyi lapokból. 

Hogyan szoktassuk a tanulókat önálló-
ságra a helyesírási hibák javításánál? 
Viktor Obermann (Aithofen, Karinthia) í r ja 

a következőket: 
Okvetetlenül szükséges, hogy a tanító a ta-

nulók írásbeli feladatainak javításánál az elő-
forduló hibákat bevezesse egy úgynevezett 
„hibakönyv"-be, mert éppen ezek a helyesírási 
hibák adják a helyesírástanítás és nyelvtaní-
tás anyagát. Az ilyen gondos hibagyüjtés kap-
csán kiderül, hogy a tanulóknál bizonyos élet-
korban mindig következetesen ugyanazok a 
helyesírási hibák lépnek fel. Ezért fontos, 
hogy éppen ezeket a helytelenül írt, vagy hely-
telenül használt szavakat gyakoroltassuk szor-
galmasan a gyermekekkel. De ez még nem 
elég. A helyesen írt vagy helyesen kimondott 
szó legyen mindig a tanulók szeme előtt. 

Evégből az ismételten hibásan írt vagy így 
használt szavakat a tanító í r ja fel ábécé-sor-
rendben nagyobb papirosívekre (legjobb cso-
magolópapirost használni) s ezeket a lapokat 
függessze fel a falra úgy, hogy valamennyi 
tanuló jól láthassa. Ha a feladat írásánál a ta-
nulónak egy-egy nehezebb szót, illetőleg két-
ségei vannak, a „hibatáblán" megtalálja a he-
lyes írásmódot. Gyakorlatokat is végezhetünk 
a „hibatábla" felhasználásával ilyenféle fel-
adatok formájában: „Képezzetek mondatokat 
a hibatáblán felírt szavakból", vagy „Keres-
sétek ki a tulajdonneveket", stb. Ilyen módon 
tanulóinkat (3. és 4. osztályosok) mintegy elő-
készíthetjük a szótár későbbi használatára is. 

A tanulók gyakran összetévesztik az azonos 
hangzású, vagy hasonló hangzású szavakat. 
Ilyen esetekben a rajzot kell segítségül hívni. 
Egyszerű rajzocskák a kérdéses szavakkal kap-
csolatban nagy szolgálatot tesznek a szavak 
helyes írásának rögzítésénél. Kép és szó együtt, 
hozzá egy-egy találó vidám történet annyira 
elősegítik a képzettársulást, hogy ezután már 
nem okoz a tanulóknak nehézséget a rokon-
hangzású szavak megkülönböztetése. 

Nagyon ajánlatos, hogy a tanító úgynevezett 
nem teljes javítást végezzen a tanulók írás-
beli feladatain s ezzel alkalmat adjon a gyer-
mekeknek, hogy maguk jöjjenek reá a hibákra. 
A gyermek nyelvbeli érettségének megfelelően 
a következő módon lehet a helyesírási hibá-
kat jelezni a tanulók írásmunkáján: 

1. A helytelenül írt szó alá, a hiba helyén 
egy színes pontot teszünk. 

2. A helytelenül írt szó elé teszünk egy szí-
nes pontot. 

3. A hibát jelző színes pontot a hibás szót 
tartalmazó sor elé tesszük. 

4. Az írásbeli feladat végére annyi színes 
pontot teszünk, ahány hibát találtunk a fel-
adatban. 

így a tanulót rákényszerítjük, hogy maga 
keresse meg a hibákat. Természetesen ez nem 
fog mindjár t sikerülni, sőt nem is lehet és sza-
bad másként, mint fokozatosan eljárni s a 
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gyermekeket a hibakeresésre és hibajavításra 
így ránevelni. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a tanítás ered-
ménye nem csupán módszertani fogásokon mú-
lik. A tanító egyéniségén van a hangsúly. Ha 
a tanító mélyen átért i és átérzi a nyelvtanítás 
és nyelvgondozás fontosságát, ha hivatását he-
lyesen fogja fel és megvan a képessége ahhoz, 
hogy a munkáját örömmel végezze, akkor 
nincs mit aggódnia tanításának eredményes-
ségét illetőleg. (Die Quelle-) 

Francia tanügyi lapokból. 

Hogyan nevelik gyermekek a szüleiket? 
Az anyaság meglehetősen kemény iskola egy-

némelyik modern asszonynak. Az évek során 
át bizonyos fesztelen modort sajátított el, némi 
közömbösséget, szabadszájúságot, amely keve-
set törődött a nyelvtani vagy egyéb helyesség-
gel, nem restelkedett kíméletlen bírálatoknak, 
bizarr véleményeknek nyilvánításától. Egyszó-
val: őnagysága modern asszonnyá lett. 

De mit tesz Isten? Egy ici-pici emberke, aki 
ott fejledezett az oldalán s aki észrevétlenül 
szenvedélyesen figyelt s megjegyzett mindent, 
amit látott-hallott s meg tudott érteni, egy-
szerre csak utánozni kezdi anyjának kifeje-
zéseit, taglejtéseit, modorát. Az anya meg-
ütközik s fölveti a kérdést, honnan is leshette 
el a gyerek ezeket a kifejezéseket, kitől is sa-
ját í thatta el ezeket a rossz szokásokat? . . . 

Minthogy pedig a modernizmus, számos 
rossz oldala mellett, bizonyos tisztánlátást is 
nyújt , az anya csakhamar rájön, hogy a gyer-
mek csak azt utánozza és ismétli, amit maga 
körül lát. Erre őnagyságát némi zavarodottság, 
restelkedés fogja el. Hisz ez a haszontalan 
lurkó figyelemmel kíséri a felnőttek társalgá-
sát, hogy mindent halljon-lásson, magának 
megmagyarázzon! A kíváncsisága kielégíthetet-
len, emlékezőképessége meg egyenesen nagy-
szerű! Az anya megfeddi a kicsikét s hogy 
hasonló dolgok többé elő ne forduljanak, 
ügyelni kezd magára, fékezi a nyelvét, meg-
válogatja kifejezéseit s tanulmányozza saját 
viselkedését. 

A gyermek pedig éppúgy másolja majd a j 
mintát, akár előbb a rosszat. Így neveli a gyer-
mek a szülőt. Minő győzelmet aratott a nagy-
mama ! 

L'Éducation familiale (Brüsszel). 
1934 novemberi szám. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

A környezet ismeretének jelentősége 
a nevelésben. 

A lélektani és élettani tekinteteknél nem ki-
sebb szerepet játszik a nevelésben a szocioló-
giai szempont, vagyis az emberről, mint a tár-
sadalom tagjáról szóló tan. A társadalom 
ugyanis a maga hagyományaival, a földrajzi 

és természeti viszonyoktól való függésével és 
szokásaival, nézeteivel, hitével képezi azt a 
környezetet, amely sziikségszerűleg befolyást 
gyakorol a felnövekvő nemzedékre. Ott talál a 
gyermek példaképeket, melyek hozzájárulnak 
egyéniségének kialakításához és befolyást gya-
korolnak későbbi gondolkozására és tetteire. 

Ilyenténképen a nevelésnek három fontos té-
nyezője van: maga a nevelendő gyermek a vele-
született képességekkel, a nevelő tanító és a 
környezet, amelybe beletartoznak az összes 
benne található anyagi és szellemi javak is. A 
gyermek iskolába történt belépése előtt kizáró-
lag környezetében nevelkedik, szerzi tapaszta-
latait és iskolás életének, különösen elején, is 
ott tölti ideje legnagyobb részét. Azért a kör-
nyezetnek jelentős figyelmet kell szentelnünk. 

Az iskolába lépő 6—7 éves gyermek környe-
zete meglehetősen kicsiny és általában a család 
anyagi viszonyaitól függ. Némelynek csak 
lakószobájának négy falát jelenti, másoknak az 
egész házat az udvarral, kerttel stb. Ám nem 
minden tárgy, nem minden jelenség gyakorol 
hatást a gyermekre, lelke nem mindegyikre 
reagál és természetesen nem mindegyikre egy-
formán. Ezt a környezetet különben nemcsak 
külső tárgyak és jelenségek alkotják, hanem a 
gyermek szülői, az emberek, állatok, virágok 
iránti szeretete, utánzó ösztöne, vidámsága, tré-
fára, titkolódzásra való hajlandósága, családja, 
kortársai között szerzett élmények stb. 

A gyermeknek környezetéhez való ezt a jel-
lemző viszcnyát a tanítónak meg kell ismernie, 
megértenie és a nevelés érdekében fel kell hasz-
nálnia. A tanítónak tudnia kell, hogy a gyer-
mek a környezetet nem földrajzi, hanem ér-
zelmi szempontból fogja fel. Azért is a dolgo-
kat nem száraz leírásokban kell bemutatni, 
mert a gyermek ezeknek érzelmi felfogását kí-
vánja, velők akar élni, sőt átélni azok életét. 

Az iskolába lépő gyermek környezetének 
többé-kevésbbé zárt világát hozza magával. Az 
iskola feladata kihasználni ezt a világot az isko-
lai életben és az inkább átérzett, félig tudat-
alatti tapasztalatokat szélesebb körre átvinni s 
odahatni, hogy a gyermek azokat és azok érté-
két megértse, tudatára ébredjen okainak és kö-
vetkezményeinek s egyúttal saját egyénisége 
értékének. 

Amikor így a gyermek életét környezetével 
együtt átvisszük az iskolába, tehát meghagy-
juk neki mindazt, ami eddigi életében kedves, 
kellemes és közeli volt, az átmenetet enyhévé, 
szinte észrevétlenné tesszük. A gyermek kör-
nyezetét, bármilyen szerény méretű is az, nem 
szélesíteni igyekszünk, hanem mélyíteni. A szé-
lesítést a környezet kibővülése szinte magá-
tól elvégzi. 

A környezetben természetesen nemcsak elő-
nyös befolyások jutnak érvényre, de hátrányo-
sak is. Elég e tekintetben utalni a tisztasági és 
a legelemibb egészségügyi viszonyokra, s máris 
nagy különbségeket vehetünk észre az egyes 
tanulók környezete között. Az iskolának nagy 
erőkifejtésébe kerül a legfelötlőbb hiányokat 
pótolni, a téves nézeteket helyreigazítani és a 



1. SZÁM NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2 5 

nagyobb különbségeket eltüntetni. A munkát 
óvatosan, de következetesen kell folytatni. Nem 
parancsokkal, t i la lmakkal fogunk közeledni a 
célhoz, hanem azzal, ha az iskolai életben 
mintegy visszatükröztetjük a környezet életét 
s eközben r ámuta tunk összes előnyös és hát rá-
nyos oldalaira, összehasonlítjuk, szembeállít-
juk azokat és szembeötlően kiemeljük a maga-
sabb életformák esztétikai és erkölcsi előnyeit. 
Ha a tanulók ezeket teljes meggyőződéssel 
teszik magukévá, ez üdvös befolyást fog gya-
korolni konzervatívabb felfogású környeze-
tükre is. Jan Bohucki. 
Miesiecznik Pedagogiczny, 
1934. évi 10. száma. 

r TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Forbáth László: „A megújhodott Mongólia." 
(A Magyar Földra jz i Társaság könyvtára. 
Franklin-kiadás.) 

Mongólián keresztül akar t hazá jába jutni az 
orosz hadifogságból való menekülés közben 
egy magyar f iatalember. És az átutazásból ki-
lencesztendős tartózkodás lett. Ott tar tot ta ez 
a különös ország. Dolgozott, tanul t az idegen 
nép között, életereje és tudása t a l a j t teremtet-
tek számára ott, a mongol kormány bizalmi 
embere lett, ő építet te az urga i villanytelepet, 
ő tervezte a par lament épületét és még számos 
középületet. Mindenhova el juthatot t , mindent 
láthatott , sőt fényképfelvételeket is készíthe-
tett olyan dolgokról, olyan helyekről, amelye-
ket eddig idegen ember még csak nem is néz-
hetett meg Mongóliában. • 

Ez a sokat tapasztal t magyar ember, Geleta 
József, a mongol nemzetgazdasági minisztérium 
volt elektrotechnikai előadója adta azokat az 
adatokat, amelyek felhasználásával ez a könyv 
készült. A könyv hosszú in te r jú azzal, aki ta-
lán a legtöbbet és a leghitelesebb adatokat 
tud ja ma Európában Mongóliáról, Dzsingisz-
kán utódainak országáról. 

Meglepetések, csodálatos élmények ra jzanak 
a Góbi par t ja in . E g y különös nép különös 
élete, szenvedése és öröme, vágyai és álmai 
népesítik be ott a földet: de emberek ők is, 
akik egy kialudt kul túra h a m u j a alól most 
ú j r a tüzet akarnak csiholni és a tevekaravá-
nok fölött repülőgépeket száguldtatnak, egye-
temeket építenek, a mozi fehér vásznára vetí-
tik az európai ku l tú ra áldásait, de árnyképeit 
is. Közben talán egy kicsit öldökölnek is, inert 
védik magukat a szomszédos népek fölöttük 
összecsapó hul lámai ellen. A halottaik testét 
kutyákkal etetik meg, mert így k ívánja ezt a 
hagyományuk . . . de kinek ár tanak vele? Be-
tegeiket — ha már semmi gyógynövény sem 
segít — ördögűző sámánokkal próbálják gyó-
gyítani és áldoznak a gonosz szellemeknek, 
mert félnek valami ismeretlentől. De azért 
mégis felszabadították magukat az évszázados 
iga alól és országuk hihetetlen i ramú fejlődé-
sével bámulatba ej t ik a világot. 

Per laky Lajos : „A ma életmíívészete." (A Ma-
gyar Könyvbarátok számára kiadja a Kirá ly i 
Magyar Egyetemi Nyomda.) 

Régen hagy ta el a sa j tó t időszerűbb í rás Per-
laky La j os könyvénél. Igazi karácsonyi aján-
dék ez a magyar olvasóközönségnek. Értékes 
ajándék, mert ú tmuta tás t nyúj t , jótanácsokat 
ad, hogy ta lá lhat ja meg még a legmostohább 
viszonyok között is mindenki az élet örömeit, 
hogy lehet minden helyzetben megszépíteni, 
felemelni, tartalommal megtölteni a legunalma-
sabb, legszürkébb, legeseménytelenebb életet is. 

Valóban sohasem volt nagyobb szükségünk 
egy kis életművészet tanulására , mint ma. Az 
életben nem az árnyat lá tni meg, hanem a 
fényt, egyetlen jó óráért elfeledni ezer rosszat, 
fölötte állni szenvedéseinknek, minden ú j nap-
pal ú j örömet találni az életben, k i tá rn i a lel-
ket a legkisebb öröm elé is és türelmes alá-
zattal fogadni a szenvedést, az életet — mint 
egy toronyból — felülről nézni: ez az igazi 
életművészet, amelyet, sajnos, oly kevesen is-
mernek. Meg kell t anuln ia mindenkinek, bogy 
az életben nemcsak a nagyok előjoga a siker, 
apró hőstettekkel, k i tar tással , a szív bátorsá-
gával is lehet ragyogó győzelmeket ara tni , az 
élet paradicsoma nem a beteljesedett vágyak-
ban, a megvalósult álmokban, hanem a hűsé-
gesen betöltött kötelességben rejtőzik. Meg kell 
tanulnia mindenkinek, hogy boldogságot senki 
és semmi más nem adha t nekünk, csak a tu-
lajdon lelkünk, hogy a legmélyebb boldogság 
nem a csók, de nem is az arany, hanem az 
odaadás, a lemondás, a szeretet, hogy sohasem 
lehet boldog az, akinek f á j és akit emészt, hogy 
van nálánál boldogabb is a földön. 

Bemuta t j a Per laky Lajos , hogy a boldogság 
megtalálható minden korban, megvan az öreg-
kor boldogsága, szépsége is. Az i f j ú s á g mun-
ká ja az élet vetése, az öregkoré az élet ara-
tása. A f ia ta lkor szépsége az energia, az öreg-
ségé a harmónia, az i f j ú ságé a költészet, az 
öregeké a filozófia. De megvan az öregkor-
nak sok-sok feladata is. H a az öregek tövisek 
is az élet fáin, amik szúrósak és szárazak, de 
védik a rügyet , a bimbót, a virágot. A lélek-
ben f ia ta l öregek erős kezére, megértő jósá-
gára sohasem volt nagyobb és égetőbb szük-
sége a világnak, mint éppen ma, a káosz, a 
megpróbáltatásokkal tel í tet t zűrzavar korában. 

Bemuta t j a a szerző könyvében a barátság 
pótolhatatlan értékeit, a családi élet, a részvét, 
a jótékonyság, a takarékosság művészetét s 
megismerteti az olvasóval azokat a rombolá-
sokat, amelyeket minden fegyver legveszedel-
mesebbike: a nyelv, a meggondolatlanul vagy 
rosszhiszeműen kimondott szó, a pletyka, meg-
szólás és rágalom okoz. H a azt, amit a szerző 
a mai nevelés bűneiről ír, minden szülő el-
olvasná és megfogadná, bizony sokkal keve-
sebb lenne a késő bána t s több édesanya és 
apa öregségét aranyozná meg gyermekeinek 
boldogulása, odaadó, hálás szeretete. 

Népdalbokréta. Boldis Dezső dr. és Török Zol-
tán dr. zeneszerzők minden évben ú t r a bocsá-
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tanak egy-egy dalosfüzetet, amelynek az a fő-
célja, hogy az iskolánkívüli népművelési bizott-
ságokat énekanyaggal lássa le. Az I. és 
I I . Énekiskola az alapokat r a k j a le két- és 
háromszólamú népdalát i rataival — az I., I I . és 
I I I . Nótáskönyv négyszólamú fér f ikarok gyű j -
teménye —, a Vegyeskarok és a legutóbb meg-
jelent Népdalbokréta négyszólamú vegyeskaro-
kat tartalmaz. Az összes füzetek anyaga: ma-
gya r népdal. Az igazi magyar népdal, amely-
nek valódiságához- kétség nem férhet , mert leg-
többje Bartók és Kodály örökbecsű gyűjtésé-
nek eredménye. Mindegyik füze t szemelőtt 
t a r t j a a könnyen énekelhetőséget és a jól 
énekelhetőséget. Ez t természetesen szólamveze-
téssel éri el. A harmóniák jól hangzanak és 
mintegy átvezetnek a régiekről az l í jabbakra. 
A legutóbb megjelent Népdalbokréta 14 ma-
g y a r népdal vegyeskari feldolgozást tar tá l -
maz. Változatos hangulatvi lágukkal minden 
műsornak kedvelt számai lesznek ezek a nép-
dalkórusok. Egy füze t ára 1 pengő, 20 drb ren-
delése esetén (szólamfüzetként) 20% kedvez-
mény. A pénz előleges beküldése mellett meg-
rendelhető a Népnevelés Kiadóhivatalában, 
Győr, Vilmos császár-út 47. sz. 

Az „Erdélyi Szépiníves Céh" emlékkönyve. 
1924—1934. 

A törhetetlen m a g y a r élniakarás s a magyar 
kul turának minden viharral dacoló erejét hir-
deti az Erdélyi Szépmíves Céhnek tíz évi mű-
ködéséről szóló beszámolója. 

Nem lehet megliatódás nélkül olvasni azt a 
hősi küzdelmet, amelyet az erdélyi magyarság 
legjobbjai az imperiumváltozás óta a magyar 
nyelvért, az ősi m a g y a r kul túráér t folytatnak. 
Lá t juk , hogy nőtt ki az eredetileg tisztán er-
délyi magyar könyvek kiadására alakult E r -
délyi Szépmíves Céh az irodalmi élet központ-
jává, majd valóságos kultúrhivatal lá , amelynek 
idegszálain és tevékenységén az erdélyi ma-
gya r élet minden műveltségi kérdése megül 
vagy átszalad. A Céh tevékenysége egyre nő, 
p rogrammja szélesedik, ú j meg iij iigyek indul-
nak el tanácsával vagy kezdeményezésével. Az 
eddig elért eredményeket 90 m a g y a r könyv — 
egész kis könyvtár — és az „Erdélyi Helikon" 
folyóiratnak hét évfolyama hirdet i . 

A beszámoló második részében az erdélyi írás-
művészet három remekbeszabott darabját , Re-
ményik Sándor és Tompa László egy-egy köl-
teményét és Kós Káro ly Atti la királyról szóló 
énekét adja szemelvényül, a harmadik részben 
pedig 37 erdélyi m a g y a r író é le t ra jzá t és mun-
kásságát ismerteti. 
Magyar Könyvbarátok Diáriuma. (7—8. szám.) 

A Magyar Könyvbarátok s a Ki rá ly i Magyar 
Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg a 
mindig kedvesen látott „Diárium"-nak ez a 
„Prq luventute" száma, mely tel jes áttekintést 
és részletes Ismertetést nyúj t a jelenlegi ma-
gya r i f júsági irodalomról. Ta r t a lma a követ-
kező: Az if júsági irodalomról. ( I r t a : Voinovich 
Géza.) I f júsági könyvek szemléje. (Száz könyv 

ismertetése.) Tallózás. (Közéletünk kiválóságai 
az i f j ú ság i irodalom feladatairól.) Kis tükör. 
(Közlemények i f júsági írókról.) Sárga mellék-
leten: A Magyar Könyvbarátok az i f júságró l . 
Örök értékek. (Ajánlható i f júsági könyvek 
rendszeres jegyzéke. Könyvbará tok kis köny-
vei. Könyvbará tok könyvjegyzéke.) 

A Diár iumnak ebből a valóban ta r ta lmas 
számából igazi áttekintést nyerhetünk i f júság i 
i rodalmunknak értékeiről. 

Hekler A n t a l : A magyar művészet története. 
(„Magyar Könyvbarátok", Kir . Magyar Egye-
temi Nyomda. Budapest, 1934. 150 kép, 238 ol-
dal, á ra 10 pengő.) 

Hekler Anta l egyetemi professzornak a kö-
zelmúltban megjelent művészettörténeti művei 
már ismert értékek a magyar közönség előtt. 
„Az ant ik művészet", „A középkor s a renais-
sance művészete", „Az ú jkor művészete" c. kö-
tetek az egyetemes művészettörténetben nyúj-
tanak összefoglaló tájékoztatást . Ennek a soro-
zatnak a záróköve a most megjelent Magyar 
művészet története c ímű kötet, mely a honfog-
lalástól kezdve napja inkig a legújabb kutatá-
sok eredményeit is f igyelembe véve t á rgya l j a 
a magyar földben gyökerező alkotó erők nagy-
szerű megnyilatkozását; hazai művészetünk 
történetét. Mint az előző köteteket, a Magyar 
Művészettörténetet is egyedülálló jellegűvé te-
szi az ismertetés szempontjainak újszerűsége. 
Nem könnyű dolog letérni a már kitaposott, ké-
nyelmesen járható ösvényekről, mégis elenged-
hetetlen — mint Hekler ú j könyvének tanúsága 
bizonyítja —, mert a m a g y a r művészettörténet 
modern feldolgozása megkívánja a merőben 
újszerű" szempontok figyelembevételét. Ez az 
úttörő feldolgozás óriási munkát igényelt, ami 
megmutatkozik a könyv pompás illusztrációs 
anyagában is. 

Az ú j sze rű szempontok jogosultságát bizo-
nyító eddig ismeretlen emlékanyag gazdag so-
rozata, m á r a középkor és a renaissance tár-
gyalásánál is meglepő. A kassai kálvár ia Mária-
szobra és a zalaszentgróti Madonna-szobor s az 
architektónikus emlékek kiemelkedő példái e 
sornak, de igazi káprázatos gazdagságát a 
külső és belső kvalitásokkal ékes, eddig isme-
retlen emlékeknek a barokk művészetet tár-
gyaló fejezetben ta lá l ja meg az olvasó. E feje-
zet az ú j a b b és ú jabb összefüggések megvilágí-
tásával és sejtetésével, eddigelé homályba rej-
tőző mesterek és műveik biztos levéltári ada-
tok a l ap ján való megállapításaival az érdeklő-
dést a legmagasabbra fokozza. A magyar barokk 
megértéséhez, méltatásához és kutatásához az 
eddigi i rodalom összesen nem tett annyit , mint 
ez a szintézis, amely az anyaggyűj tés munká já -
nak jelentékeny részét is kénytelen volt vál-
lalni. Mindehhez járul Heklernek színes, fordu-
latos témákhoz, tárgyakhoz simuló s a felkel-
tett érdeklődóst teljes mértékben kielégítő szug-
gesztív s t í lusa is, melyet má r előző köteteiben 
is megismert az olvasó. A „Magyar Könyv-
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K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M ~ barátok" nagy szolgálatot tettek a magyar kul-
tú rának e könyv kiadásával s a szép nyomdai 
kiáll í tás méltán dicséri a Kirá ly i Magyar Egye-
temi Nyomdát. 

Tiboldi József népdalai. Népdalok, I. kötet cí-
men most jelent meg Tiboldi Józsefnek egy 
klasszikus formában kiállí tott díszes kötete, 
mely a szerzőnek száz szebbnél-szebb népdalát 
tartalmazza. Pe tőf i Sándor, Endrődi Sándor, 
Vály i Nagy Géza, B a j a Mihály, Havas István, 
Erdődy Elek s több kiváló költőnk örökbecsű 
versére szerzett hangulatos, szívbemarkoló da-
lok, tüzes, pattogó csárdások, székely dalok, 
góbé-dalok, tavaszi napsütést és vidámságot su-
gárzó gyermekdalok a népszerű dalköltőnek a 
sablonos közhelyeken felülemelkedő, mara-
dandó értékű alkotásai. Nemzeti dalkul túránk 
szempontjából nagy nyereségnek ta r t juk , hogy 
e kötet ú t j án lehetővé válik az, hogy a társada-
lom legszélesebb rétegeiben is elterjedjenek 
ezek a dalok. A szerző arcképével ellátott kötet 
Rózsavölgyi és Társa bizományában jelent meg 
Budapesten. Ára 4 pengő. Megrendelhető a szer-
zőnél: Pesterzsébet, Vas Gereben-utca 11 és 
minden könyvkereskedésben. 

A szekszuális kérdés. Irtá: dr. Kiss Ferenc 
orvosprofesszor, a budapesti Pro Christo Diák-
egyesület tanárelnöke. (A „Pro Christo" ma-
gyar evangéliumi ker. diákszövetség kiadása. 
Ára: 1 pengő.) 

Sokan ír tak már könyvet erről a kényes kér-
désről, de kevés van ezek között olyan, amit 
nyugodtan adhatnánk az i f j ú s á g kezébe. Ez a 
könyv azonban egyenesen az i f j ú s á g számára 
készült s oda is való. „Ezt a könyvet tudós em-
ber ír ta, aki világosan az élet nyelvén beszél és 
í r s nem burkolódzik tudományos érthetetlen-
ségekbe." H a n g j a olyan, amilyenen erről a kér-
désről az i f júsághoz lehet szólni. Tudományos 
fe l fogása mellett ott van az Isten törvénye is, 
ami sohasem ellenkezhetik a tudománnyal . 

A könyv t a r t a lma a következő: I. A mai 
szekszuális élet és a szekszuális bajok. Ebben a 
fejezetben a szerző ki tűnő pedagógiai érzékkel 
t á r j a a művelt i f j ú s á g elé a szekszuális élet ki-
növéseit s az azokból származó hátrányokat , 
család- és nemzetromboló következményeket. 

I I . Kísérletek a szekszuális bajok orvoslására. 
I t t a szerző a r r a muta t rá, hogy mit tesznek 
s mi t tehetnének az állam, az iskola, az egyház 
s a különböző társadalmi egyesületek a bajok 
orvoslására. 

I I I . A vallási megoldás. Ebben a fejezetben 
a nemes orvosprofesszor r ámuta t ar ra , hogy a 
ba jok testi orvoslása szinte lehetetlen. A lelke-
ket a vallás erejével kell megfognunk, hogy a 
bajokon segíteni tud junk . 

IV. Kérdések és feleletek. A szerző itt azokra 
a kérdésekre felel, amelyeket azok az egyetemi 
hallgatók, akik előadásait végighallgatták, in-
téztek hozzá ennek a kérdésnek legkülönbözőbb 
területeiről. 

Wilhelm Borgards: Hilfsschulkind und Arbeits-
form. (Kisegítőiskola gyermeke és munka-
forma.) 1933, 167 lap. 

Ennek a könyvnek alcíme és egyben tá rgya: 
a kisegítőiskola tanulói szellemi a lakula tának 
és dialektikus munkaviselkedésének rendszeres 
kifejtése. „Dialektikus" tanítás a szerző sze-
r in t (121. lap) az, amely a gyengeelméjűnek al-
kalmat ad arra , hogy egy képzetet olyan vilá-
gosan tudatosítson, hogy a gyermek valamely 
t á rgya t dinamikai és nyelvi vonatkozásban a 
neki sajátos módon foghassa f e l . . . A taní tó 
azzal, hogy az eseményeket l e í r j 3/, cl konkrét 
szemléltetéstől támogatva, a gyermeknek foly-
ton újabb lá tást és belátást nyi t meg. Ezek 
pil lanatról p i l lana t ra mintegy átsugározzák az 
összképzetet, úgyhogy a gyermek lépésről-lé-
pésre megismeri a tárgyalás részleteit és az 
összképzet b i r tokába ju t (127. 1.). 

A szerző 17 jól tagolt fejezetben tá rgya l ja a 
kisegítőiskolák módszerét, módszertanát, amely-
nek feltétele a gyengeelméjű gyermek beható 
tanulmányozása. Mindig számolni kell és ellen-
súlyozni, kiegyenlíteni a gyermek szellemi mű-
ködésében fellépő ingadozásokat, eltéréseket, 
amiből következik az is, hogy ellentétben a 
rendes népiskolával, a kisegítőiskolában az osz-
tályok egyenlő szintájáról nem lehet szó: i t t a 
közös nevelő-oktatás lényeges engedményeket 
kénytelen tenni az egyéni nevelésnek. A fej lő-
dési gátlások következtében különleges fogyat-
kozások jelentkeznek a személyi és teljesítmé-
nyi alkatban, amiér t is az e lmaradt funkciók 
gyógyító kezelése mindvégig párhuzamosan 
folytatandó. 

Ez a szakirodalom lelkiismeretes felhaszná-
lásával készült alapos munka (a 135. lapon „az 
azonos elemek megnehezített felfogásáról" szóló 
Ranschburg-féle törvényt is említi) elsősorban 
természetesen a szakembereknek szól: a gyenge-
elméjűség sa já t törvényszerűségének állandó 
szemmeltartásával igyekszik a kisegítőiskola 
gyermekének szellemi alkatát rendszeres módon 
kifejteni, de azért a bevezető fejezetet, amely 
meggyőzően t á r j a elénk a gyógyító pedagógia 
fontosságát, nehézségeit a normálpedagógusok-
nak is melegen a j án l juk elolvasásra. Hiszen a 
tapasztalat is beigazolta (Decroly, Montessori), 
hogy a kisegítőiskolában folyó hatványozott 
nevelő-oktató tevékenység nemcsak magas is-
kolája a pedagógiai rátermettségnek, hanem 
olyan eljárások és módszerek kipróbálására is 
alkalmas, amelyek közvetve a normálpedagógia 
terén is sikerrel értékesíthetők. A gyógypeda-
gógia mindig a r r a törekedett, hogy félreérthe-
tet lenül ál lapítsa meg a gyengeelméjű gyermek 
szellemi alkatát : egyes szabályellenes jelenségek 
nem terelhetik el általános nevelői rendelteté-
sétől. Bármilyen nehézségekkel találkozzék is, 
a gyógypedagógusnak egész lélekkel hinni kell 
munká ja sikerében, Rousseauval ellentétben, a 
nevelés pozitív lehetőségében. A gyógypedagó-
giai munka sikerét elsősorban nem a fej lődésre 
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képes erők adottsága biztosítja, hanem az a 
tudat és törekvés, hogy módszeres beavatkozás-
sal ú t j á t egyengethet jük a belső fejlődési és 
szellemi munkafolyamatnak, a fogyatékos erő-
ket egységes életre kel thet jük. Az a hivatásbeli 
ethosz, amely a gyermeknek igaz emberséget 
akar közvetíteni, ad a gyógypedagógusnak erőt 
és akaratot , hogy fáradságos feladatát telje-
sítse, az tölti el magasztos emberi feladatának 
szent meggyőződésével. 

Ügy érezzük, hogy ezek a szavak, elvek, kö-
vetelések minden nevelőre irányadók kell hogy 
legyenek. , i 

- K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Közoktatásügyi költségvetések. 

A következő adatok százalékosan érdekesen 
szemléltetik, hogy az állami költségvetésből or-
szágonként mennyi ju t a közoktatásügy (mi-
nisztériuma) számára. Sváje : Genf 23-1%, Vaud 
211, Zürich 20-3; Németalföld 211, Danzig 20 7, 
Poroszország 181, Dánország 182, Í rország 18-2, 
Svédország 19-9, F innország 14-8, Románia 15 9, 
Bulgár ia 15-7, Norvégia 14-7, Magyarország 131, 
Lengyelország 132, Cseh-Szlovákia 121, Bel-
gium 9-1, J apán 88, Olaszország 84, Görög-
ország 7-5, Spanyolország 73, Jugoszlávia 7-2, 
Franciaország 6-9, Törökország 56, K í n a 49, 
Ausztria 2-9, Sziám 2-9. 

Középiskolai végzettség. 
Az észszerű iskolapolitika különös és érthető 

figyelemmel kíséri azt az adatot, amely az 
egész középiskolai tanfolyamot végzett tanulók 
számára vonatkozik és amely, mint a következő 
százalékos részesedés muta t ja , országonként fe-
lette eltérő. Svájc (Bern) és Liechtenstein her-
cegség 95—100%, Norvégia 80—90, Olaszország 
65, Dánország 57, Lengyelország 50, Németor-
szág 40. Belgium 25—33, Cseh-Szlovákia 30—35, 
Amerikai Egyesült Államok 31, Jugoszlávia 
20—30, Angolország 10. Magyarországon a 
m. kir. központi statisztikai hivatalnak most 
megjelent „A magya r középiskolák statiszti-
ká ja az 1932/33. tanévig" című kiadványa sze-
r in t (29. lap) az 1921/22^1925/26. tanévek folya-
mán az I. osztályba j á r t nyilvános tanulók 
átlagszámának 46-3%-a marad el a VI I I . osz-
tályig, eszerint a te l jes tanfolyamot 53-7% vé-
gezte el. 

Merzil—Palmer School. 
Ennek az 1920-ban Detroitban (Michigan ál-

lam) alapított intézménynek újabb jelentése ér-
dekes bepillantást enged működésébe. Eredet i 
rendeltetésénél fogva az amerikai egyetemek 
nőhallgatóit a gyermekeknek jobb megismeré-
sére és nevelésére aka r t a képesíteni, csakhamar 
azonban elsőrendű kutatóintézetté fejlődött . A 
tanszemélyzet, amely 1922-ben 12 tagot számlált, 
m a 38-ra emelkedett. Fokozatosan hozzácsatol-

tak egy mintaóvodát, tanfolyamokat és tanács-
adókat a kisdedek szülei számára, nyár i tábort 
f iúknak és leányoknak, pszichológiai laborató-
r iumot és jól működő társadalmi szolgálatot. 

Nemzetközi kultúrkapcsolatok. 
Október 4—5-én Varsóban tárgyalás t folyta-

tott a lengyel külügyminisztér ium sajtóosztá-
lyának vezetője a német birodalmi külügy-
minisztérium sajtó- és propagandaosztályának 
vezetőjével a két ál lam közvéleményének köl-
csönös felvilágosítása érdekében. A megbeszé-
lések során e tekintetben javulást állapítottak 
meg és elhatározták, hogy e felvilágosító moz-
galmat főleg a politikai és tudományos mun-
kák, úgyszintén az iskolakönyvek segítségével 
tervszerűen folytatni fogják. 

Tanítók felvétele a tanárképző-intézetekbe 
Olaszországban. 

A tanítói oklevél éppúgy, mint a középisko-
lai érettségi bizonyítvány jogosít Olaszország-
ban az egyetemek mellett működő és azokkal 
egyenrangú tanárképző-intézetekbe való fel-
vételre. A középiskolai tanárképző-intézetek 
(Isti tuto Superiore del Magistero) két tan-
fo lyamra ágaznak (Corso A és B) : Az A tan-
folyamon szerzett oklevél bármily jellegű és 
fokú középiskolában a nyelvek, a történelem 
és a földrajz tan í tására jogosít, míg a B kur-
zuson végzett és vizsgálatot tet t jelöltek a 
középiskolákban és tanítóképző-intézetekben a 
filozófia és pedagógia taní tására nyernek képe-
sítést. A helyenként megszervezett, nem négy, 
hanem csak három évig tartó C) tanfolyam 
végzése alapján viszont tanfelügyelői állásra 
pályázhat az illető. Minden esetben azonban az 
oklevél megszerzése u tán állás elnyeréséhez az 
államvizsgálat (esame di Stato) letétele is el-
engedhetetlen feltétel. 

Gyermekvédelmi kongresszus. 
A gyermekvédelem nemzetközi szövetsége 

1935 júl ius 25—29-ig t a r t j a meg Brüsszelben XI. 
nemzetközi kongresszusát az ot tani világkiállí-
tással kapcsolatban a belga kormány védnök-
ségével. 

Hatalmas dán közművelődési alapítvány. 
Dánia, amelyet gyakran a mecenások orszá-

gaként emlegetnek most ennek ú jabb bizonyí-
tékát adta. Mönstedt Ottó dúsgazdag marga-
r ingyárosnak 33-6 millió dán koronára rúgó 
örökségéből a levonások után fennmaradt 23 
millióból ugyanis a lapí tványt alkottak, amely 
az örökhagyó rendelkezése értelmében tehetsé-
ges, de vagyontalan fiatal kereskedők és mű-
szaki tanulók, továbbá kereskedelmi és mű-
szaki tanerők kiképzésére fordítandó, végül 
olyan tervek megvalósítására, amelyek az or-
szág kereskedelmének és iparának hasznára és 
becsületére válnak. 
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Kartársaink szíves figyeimébe! 
A N é p t a n í t ó k L a p j a egy-egy év-

folyama több, mint 1000 kéthasábos nagy ol-
dal. Ha azt év végén beköttetjük, olyan hatal-
mas könyvet kapunk, melynek bolti á ra 
30—40 P lenne. Ha tartalmát nézzük, könnyen 
megállapíthatjuk, hogy sem a hazai, sem pe-
dig a külföldi tanügyi lapok között nincs 
olyan, amely a neveléstudomány egész terüle-
téről annyi kérdéssel és olyan részletesen fog-
lalkozna, mint a N é p t a n í t ó k L a p j a . Ez 
a lap nevel, tanít s úgyszólván az egész világ 
tanügyének mozgalmairól tájékoztat. Nélkülöz-
hetetlen eszköze ez minden magyar tanító 
továbbképzésének. 

A hozzánk érkező levelekből azt látjuk, hogy 
Kartársaink — különösen a több tanerős isko-
láknál — csak későn és nehezen jutnak ahhoz, 
hogy a N é p t a n í t ó k L a p j á t olvashassák, 
pedig az nagyban hozzájárulna munkájuk tö-
kéletességéhez és megkönnyítéséhez. Olyan 
magyar tanító szinte el sem képzelhető, aki a 

N é p t a n í t ó k L a p j a olvasását nélkülözni 
tudná. Mindnyájan tudjuk, hogy micsoda ér-
téket jelent az, ha kéznél van egy-egy olyan 
pedagógiai könyv, amelynek olvasgatásában 
szabad időnkben elmerülhetünk. Éppen ezért 
kérjük Kartársainkat, hogy járassák a N é p -
t a n í t ó k L a p j á t saját címükre is, év vé-
gén köttessék azt be s helyezzék azt saját 
könyvtárukba, melynek tartalomban legérté-
kesebb kötete lesz ez az ezeroldalas pedagógiai 
munka. Az előfizetési ára oly csekély, hogy 
negyedévenként 2 P 40 f-t még a legkisebb 
fizetésből is kell áldoznunk önképzésünkre, kü-
lönösen akkor, ha az a sajátunk is marad. 

Szeretettel kérjük Kartársainkat, buzdítsák 
az egyéni előfizetésre azokat a fiatalabb Kar-
társaikat is, akik még nem tudnák, hogy mi-
csoda szellemi és anyagi értéket jelent a N é p -
t a n í t ó k L a p j a egy-egy évfolyama. 

A szerkesztőség. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Pestvármegyei Általános Tanító-
egyesület jubileuma. 

A Pestvármegyei Tanítóegyesület december 
7-én ünnepelte fennállásának hatvanadik év-
fordulóját a pesti Vigadó nagytermében. A kül-
sőségeiben is díszes jubileumi nagygyűlésre 
több mint kétezer tanító sereglett össze a vár-
megyéből. 

Berkényi Károly, az egyesület jelenlegi el-
nöke, megnyitóbeszédében hódolatteljes sza-
vakkal emlékezett meg nagybányai vitéz Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója honmentő 
munkájáról és történelmi érdemeiről. A dísz-
gyűlés közönsége percekig tartó tapssal ünne-
pelte az államfőt, kifejezést adva törhetetlen 
hűségének és ragaszkodásának. 

A díszgyűlésen a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumot Antalfia Antal min. osztály-
tanácsos, Pest vármegyét dr. Preszly Elemér 
főispán, a Pestvármegyei Királyi Tanfelügye-
lőséget, Padányi Andor kir. tanfelügyelővel az 
élén, a tanfelügyelőség tisztikara képviselte, az 
Állami Tanítók Országos Egyesületét Galla 
Endre, az Országos Tanítószövetséget Rákos 
István, a Néptanítók Lapját Drozdy Gyula fő-
szerkesztő, a Tanítóképzőintézeti Tanárak Egye-
sületét dr. Frank Antal, a Róm. Kat. Tanítók 
Szövetségét Bajnok Géza alelnök, a székesfő-
város tanítóságát vitéz Sándor István kép-
viselte. 

A költői szépségekben gazdag elnöki meg-
nyitó után Antalfia Antal emelkedett szólásra 
és tolmácsolta Hóman Bálint vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter üdvözletét és meleg 
együttérzését, amit a hallgatóság nagy tapssal 

fogadott. Preszly Elemér főispán, mint a 
megyei közigazgatás és népművelés értékes 
munkatársait köszöntötte a vármegye tanítósá-
gát, kérve továbbra is buzgó közreműködésü-
ket. Padányi Andor, Pest vármegye vezető kir. 
tanfelügyelője a tanító költői és eszményi lel-
kületéről beszélt, amely mindig előbbre he-
lyezte a nemzeti közösség érdekét a saját ügyei-
nél. Ezután Bákos István az Országos Tanító-
szövetség, Galla Endre, az Állami Tanítók és 
óvónők Orsz. Egyesülete és vitéz Sándor Ist-
ván a székesfővárosi tanítók nevében üdvözölte 
a jubiláló tanítóegyesületet. 

Sugár Béla ismertette a vármegyei egyesület 
hatvanévi működésének történetét. Végül Haja-
báts Ivánné korunk gyermekeinek neveléséről 
tartett igen érdekes előadást. 

A díszgyűlés elhatározta, hogy a jubileum 
emlékére 1000 pengő kezdő tőkével segélyalapít-
ványt létesít a végszükségbe jutott tanítók se-
gélyezésére. Az ezután következő rendes tag-
gyűlésen Gyulai István t i tkár az egyesület 
utolsó hatévi munkájáról számolt be. Galla 
Endre a jutalmat nyert pályamunkákat ismer-
tette. A pénztáros és a számvizsgálóbizottság 
jelentése után megválasztották az egyesület ú j 
tisztikarát. Elnök lett ismét Berkényi Károly, 
alelnökök: Bajnok Géza, vitéz Csorba Ödön és 
Lánc József, főtitkár: Sugár Béla, titkárok: 
Gyulai István, Pártos Ferenc, főjegyző: Jávor 
Ignác, jegyző: vitéz Reviczky Jenő és Viziné 
Erdő Anna, pénztáros Feix Vilmos. 

Magyar Paedagógiai Társaság. A december 
15-én Friml Aladár dr. főigazgató elnöklésével 
megtartott felolvasóülésen elsőnek Loczka Al-i-
jos dr. igazgató mutatta be „A gyermektanul-
mányozás és a természettudományi oktatás" 
című tanulmányát, Bevezetőleg rámutatott 
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arra , hogy a természeti oktatás számos terüle-
ten nélkülözi a gyermek és főleg a serdülő if-
júság lelki életének beható ismeretéi. Kifej-
tette, hogy nem a gyermektanulmányozás álta-
lános eredményeitől, hanem a gyermeki lélek 
sajátosságainak az egyes tan tárgyakkal kap-
csolatban felmerülő vonatkozásaitól, illetőleg 
ezek megismerésétől függ számos olyan kérdés 
megoldása, amelyek ma még kérdőjelekként 
merednek a tanító és t anár felé. Kiterjeszkedve 
a részletekre, rávi lágí tot t arra, hogy a tanulók 
érdeklődési körének megállapítása a természeti 
oktatás terén eddig nélkülözte a tárgyilagos 
megfigyelési alapot és éppen ezért ellentétekbe 
sodorta a tantervek szerkesztőit. A túlterhelés 
elkerülésére ajánlot ta a gyermekek felfogó-
képességének kísérleti megállapítását a termé-
szeti t á rgyak követelményeivel szemben. Sür-
gette a természettudományi műszavak egysége-
sítését és megfigyelések eszközlését abból a cél-
ból, hogy hány ú j természettudományi fogal-
mat lehet e lsaját t í t ta tni a gyermekekkel egy 
órán. Szükségét l á t j a annak, hogy kísérleti el-
járásokkal állapítsák meg, mennyire veszik 
igénybe a természeti tá rgyak a tanulók szel-
lemi tevékenységét és mily mértékben já ru lnak 
hozzá kifáradásukhoz. Végül összefoglalásában 
leszögezte, hogy a gyermektanulmányozás és a 
belőle fakadó eredmények megfelelő felhasz-
nálása rendszeresebbé, következetesebbé és ered-
ményesebbé tenné a természeti oktatást. 

Ezután következett Gyurjács Endre óvónő-
képzőintézeti tanár „Szellemtörténet és intuíció 
az irodalomtanításban" c. előadása. A szerző 
megállapí t ja , hogy a szellemtörténet a konkrét 
valóságban, a tényekben rejlő szellemi tar ta l -
mat vizsgálja, éppen azért nem kicsinyli a po-
zitív kuta tás eredményeit; ellenkezőleg, az ada-
tok értékét felfokozza a bennük rejlő szellemi 
összefüggések feltárásával. Ezután kifejt i , hogy 
a gondolattörténet rendkívül élesztő, terméke-
nyítő hatással van az irodalomtanítás jelenlegi 
gyakorla tára . k f . 

Pedagógiai szeminárium Tatabányán. A tata-
bányai tanítói járáskör — Magyar Általános 
Kőszénbánya Rt. taní tóságának rendezésében — 
november 29-én pedagógiai szemináriumot tar-
tott. A szeminárium programmjá t Borz Lajos 
kir. s.-tanfelügyelő és Tóth Sándor iskolaigaz-
gató, járásköri elnök irányí tot ták. Harmat 
Rezső igazgató-tanító előadásában a Tanterv és 
Utasí tás szellemében behatóan foglalkozott a 
számtan- és mértantaní tás gyakorlat i módsze-
reivel. Jeney Gyula főtaní tó értékes számtani 
min ta tan í tás t mutatot t be. Pulay György ta-
nító élvezetes előadás keretében számolt be a 
budai tanítóképzőben ta r to t t tanítói tovább-
képző tanfolyamról. 

A pedagógiai szemináriumot nagy figyelem-
mel hal lgat ták végig a járáskör tanítói és a 
szomszédos községek plébánosai. 

h í r e k 
Hóman Bálint az Eötvös-A lap tiszteletbeli el-
nöke. A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja 
dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztert a magyar taní tók gyermekeinek nevel-
tetését megkönnyítő gondoskodásáért tisztelet-
beli elnökké választotta. Az erről szóló díszok-
levelet az egyesület vezetőségének élén Rákos 
Is tván kirá lyi tanácsos, elnök adta át a minisz-
ternek. Hóman Bálint meleg szavak kíséretében 
vette át a díszoklevelet és szívélyesen elbeszél-
getett a küldöttség tag ja iva l az időszerű tan-
ügyi kérdésekről. 
Brunswick Teréz grófnő emléke. Kegyeletes és 
emellett művészi szép és tar talmas esti ün-
nepen áldozott az Egyetemet és Főiskolát Vég-
zett Magyar Nők Egyesülete Brunswick Teréz 
grófnő halhatat lan emlékének. December 15-én 
félhat órakor kezdődött pompás estét szentelt 
Pestalozzi taní tványának, aki nagy lelkesedés-
sel és sok áldozattal a kisdedóvásnak intéz-
ményesen u ta t tört a magyar pedagógiai vi-
lágban, hiszen mint tud juk , Brunswick Teréz 
grófnő alapította, szervezte és virágoztat ta föl 
a legelső magyar kisdedóvodákat. A december 
15-iki estén a nagynevű magyar Nagyasszony 
emlékét szép előadásban dr. Prahács Margit 
ú j í to t t a föl, ismertetve az ő áldásos életpályá-
jának nevezetesebb mozzanatait. Majd Beetho-
ven Trió-ját Kálmán Mária, Ulbrich Margi t 
és dr. Prahács Margi t zongorán, hegedűn és 
gordonkán játszotta el, Brunswick Teréz köl-
teményeiből Szenttamúsy Anna fordí tásában 
Simonffy Margot hatásosan szavalt s Beetho-
ven-variációkat négy kézre Földessyné Her-
mann Lula és Nagy Olivér zongorázott. Szü-
net u tán ugyancsak Földessyné Hermann Lula 
zongorázta Beethoven Fisz-dúr szonátáját , majd 
Beethoven Andenken és Adelaid cíniű dalait 
Földes László zongorakísérete mellett Eyssen 
Tiborné gyönyörűen és feltűnő hatással éne-
kelte el. A megható és művészi szempontból 
is magasnívójú emlékünnepet Simonffy Mar-
got előadása fejezte be, aki az ünnepelt grófnő 
naplójából megkapó részleteket olvasott fel. 
A népművelés gazdasági, illetőleg gyümölcs-
termesztési tanfolyamainak anyagához. A Ma-
gyar Gyümölcs című havonta megjelenő folyó-
irat, amely a magyar gyümölcstermelők egye-
sületének hivatalos l ap j a s amely a nép-
könyvtárak cél ja i ra alkalmas művek jegyzé-
kébe már régebben felvétetett, legutóbbi szá-
mában a többi között érdekes tanulmányt kö-
zöl a tél ikörte termesztéséről. A tanulmány az 
adatok megvilágí tására bemuta t ja az Orszá-
gos Pomológiai Bizot tság érdekes térképét, 
amely ra jzban tünteti föl az ország mindama 
területeit , amelyeken a jó és értékesítésre kü-
lönösen alkalmas tél ikörte kiválóan díszlik. 
A gyümölcstermesztési tanfolyamoknak a ter-
mesztés okszerűségére is törekedve, elsősorban 
a helyben jól tenyésző gyümölcsfajokra vonat-
kozó ismeretek népszerűsítésével kell foglal-
fcozniok. 
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Tanügyi naptár, január hónap első felére. 
Jan. 1. (1892.) Csengeri János szerkesztésében meg-

indul a Magyar Paedagogia c. havi folyóirat . 
Jan. 2. (1849.) Somogyi Károly esztergomi k a n o n o k 

megind í t j a a Katolikus Népiskola c. lapot. 
(1888.) E k k o r halt meg Cignaeus Unó finn 
iskolai re formátor , a finn népiskolák főfel-
ügyelője, az első finn taní tói szeminár ium 
alapí tója . 

Jan. 3. (1875.) Meghalt Larousse Péter f rancia peda-
gógus, ki 1851-ben a „Bibliothéque classique" 
nevű vállalatot a lapí tot ta , melyben nyelv-
tanokat és az elemi i sko lákra vonatkozó mű-
veket adot t ki. 

Jan. 5. (1761.) Debrecenben született Diószegi Sámuel, 
a rendszeres magyar növénytan megalapí tó ja . 

Jan. 6. (1724.) Született Felbinger János német és 
magyar pedagógus, aki Mária Terézia alatt az 
osztrák, II. József alat t pedig a magyar köz-
oktatási ügyeket vezette. Iskolareformot a 
taní tóképzésen kezdte. „Methodenbuch"- ja ma-
gyar nyelven is megje lent . 

Jan. 7. (1795.) Született Szilassy János nagyváradi ka-
nonok, pedagógiai és filozófiai író. Főműve : 
,,A nevelés t u d o m á n y a " (2 kötet). 

Jan. 8. (1804.) Született Varga János pedagógus, az 

Az oktatófilm ügye. Az iskolai „oktató" és az 
iskolánkívüli „népművelési" film rendszeres 
bevezetésére i rányuló szervezkedés állandóan 
és nagy körültekintéssel folyik a kultuszmi-
nisztériumban. A szervezés munkájának tekin-
tettel kell lennie az egyházi és a különböző 
világi iskolafenntartók szempontjaira, sőt a 
különböző közületek sajátos szükségleteire is. 
December hó 21-én este Hóman Bálint kul-
tuszminiszter Budapest székesfőváros filmel-
látása ügyében folytatot t beható megbeszélé-
seket. Az értekezleten a témakiválasztástól a 
filmek szétosztásáig, illetve kikölcsönzéséig 
minden kérdés szóba kerül t és egyúttal elvi 
megoldáshoz is jutott . Az értekezleten, ame-
lyet Hóman Bálint miniszter személyesen ve-
zetett, Petri kul tuszál lamti tkáron és a főváros 
részéről Szendy polgármesteren kívül részt-
vettek a minisztérium érdekelt főtisztviselői 
és a főváros kiküldöttei is. 

Irodalmi pályázat. A M. Kir. Balatoni Intéző 
Bizottság „Mit tehet a taní tó a balatoni fürdő-
élet fellendítése érdekében?" címen irodalmi 
pályázatot hirdet, 

A pályamunkákban foglalkozni kell mind-
azokkal az eszközökkel és módokkal, amelyek-
kel az iskolában és az iskolán kívül a Bala-
ton és az ottani fürdőélet i ránt érdeklődést 
és vágyat kelthetünk. A pályázónak rá kell 
mutatnia a balatonmelléki tanítók azön fel-
adataira is, amelyekkel azok községük népét 
a vendégekkel való érintkezésre s a szíves 
vendéglátásra taní t ják , szoktatják, úgyhogy a 
vendégek is jól érezzék magukat , meg a ven-
déglátó gazdák is megtalá l ják a maguk számí-
tásait. Tervet kell nyú j t an i a a r ra vonatkozóan 
is, hogy a balatonmelléki tanító miként irá-
ny í tha t ja a vendégek figyelmét az ottani szép 

M A P T A R . 

Akadémia levelező tag ja , a nagykőrös i isko-
lák igazgatója és pedagógiai író (Vezérkönyv 
az elemi nevelés és taní táshoz, Kézi abc. Ma-
gyar nyelvtan, Olvasó- és tan í tókönyv stb.) . 
(1859.) Gyulafehérváron született Györffy Já-
nos hí rneves pedagógusunk, szak- és tan-
könyví ró . 

Jan. 9. (1827.) Született Lederer Ábrahám, a cseh 
szá rmazású magyar pedagógus, a pest i izr. 
képzőintézet igazgatója, tanügyi író. 

Jan. 10. (1892.) Karácsondon megha l t Gönczi/ Pá l pe-
dagógus, közoktatásügyi á l lamti tkár . 

Jan. 11. (1889.) Meghalt Fekete La jos , a váci siket-
némain téze t igazgatója és szakíró. 

Jan. 12. (1746.) Zürichben született Pestalozzi Henrik 
János , a világhírű svájc i pedagógus. 
(1846.) Gáspár János tanfelügyelő rendezi az 
erdélyi Pestalozzi-ünnepélyt . 
(1924.) Klebelsberg kul tuszminiszter t ünnepe-
lik azon alkalomból, hogy 10 éve, min t ál lam-
t i tkár a közoktatásügyi min i sz té r iumba lépett. 
Emlékplaket te t kap. 

Jan. 14. (1895.) Eötvös Loránd b r . lemond a vallás- és 
közokta tásügyi miniszterségről . 

Jan. 15. (1895.) Wlassics Gyulát vallás- és közokta tás i 
minisz ter ré nevezik ki. 

és jó népszokásokra, népra jz i adottságokra és 
népművészeti alkotásokra, hogy ezzel hozzá-
járul jon a Balaton vidékének megismeréséhez, 
megszeretéséhez s a vendégek kellemes szóra-
kozásához. 

A legjobb pályamunka 50, a következő kettő-
pedig 25—25 P jutalomban részesül. 

A pá lyamunkák 1935. évi március hó 15-ig 
a Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoz-
tató szerkesztőségéhez küldendők s azokat 
április hó l - ig a Balatoni Intéző Bizottság és 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kebe-
léből a lakul t bizottság fogja elbírálni. 

Szendy Károly , Budapest Székesfőváros pol-
gármestere a szegény gyermekekért . Szendy 
Károlyt, Budapest ú j polgármesterét, aki 
hosszú éveken át intézte a főváros tanügyét , 
nemcsak a főváros, hanem az egész ország ta-
nítósága úgy ismeri, mint a népoktatásnak 
igazi, önzetlen munkását s a tanítóság őszinte 
bará t já t . Amint cselekedeteiből lá t juk, mint 
polgármester ezer más gondja felett sem fe-
ledkezik meg a gyermekekről s a t anügy mun-
kásairól. A karácsonyi ünnepek alkalmából 
felkérte a közjótékonysági ügyosztályt, hogy 
a rendes ínségebédeken kívül további ezer ebé-
det osszon ki az arra rászorulók között és en-
nek költségét a polgármester sajátjából vi-
selte. A szegény gyermekek javára is intéz-
kedett a polgármester, amennyiben elrendelte, 
hogy j a n u á r 7-től kezdve azok az iskolásgyer-
mekek, akik rászorulnak s ingyen-ebédet kap-
nak, ezentúl mindennap ingyen reggelit is 
kapjanak. Naponta 18.000 iskolásgyermeket 
ebédeltet a főváros és a szegény gyermekek 
nagy részének úgyszólván egész napon át ez 
az egyetlen táplálékuk. J a n u á r 7-től minden 
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reggel 8 óra előtt két deci te jet és öt deka 
kenyeret fognak majd kapni a szegény isko-
la sgyermekek. A polgármester utas í tására ka-
rácsonykor az iskolákban ruhá t és cipőt is 
kaptak a szegény gyermekek. 
Tanítók sikere. Szép kitüntetés érte a békési 
református tantestületet . Két kiváló t a g j a : 
Hídvégi Gábor a zeneszerzésből, Jánszky Ele-
mér pedig dalköltészetből ezüst oklevelet ka-
pott József Ferenc főherceg legmagasabb véd-
nöksége alatt működő „Magyar Zenei és Iro-
dalmi Társaság" december 1-én lezárult ezer-
pengős pályázatán. A siker értékét fokozza, 
hogy több mint 16.000 pályamű közül is érde-
mesnek talál ták munká juka t eziist oklevéllel 
való kitüntetésre. 

- H I V A T A L O S R É S Z 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 4,662/1934. ein. számú rendelete a 
tényleges és nyugdí jas közszolgálati alkalma-
zottakat megillető vasúti arcképes igazolvá-
nyoknak az 1935. évre szóló érvényesítése, illetve 

kiáll í tása tárgyában. 

I . 

Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 
intézetnek és intézménynek. 

Az állami, törvényhatósági, községi, feleke-
zeti stb. alkalmazottak, nyugdíjasok és ezek 
családtagjai bir tokában levő vasúti arcképes 
igazolványoknak az 1935. évre leendő érvénye-
sítése 1934. évi december hó 15-től 1935. évi feb-
r u á r hó 28-ig történik, mely időpontig az 1934. 
évre érvényesített arcképes igazolványok ér-
vénytartalma meghosszabbíttatott. A munka-
torlódás elkerülése végett a vallás- és közokta-
tásügyi tárca körébe tartozó igényjogosult al-
kalmazottak, családtagok és nyugdíjasok iga-
zolványainak érvényesítésére az 1935. évi ja-
nuár hó 15-től j anuá r hó 31-ig terjedő idő jelöl-
tetett meg. A közszolgálati alkalmazottak igény-
jogosult gyermekei részére a nyár i hónapokra 
rendszeresített arcképes igazolványok érvénye-
sítésére nézve 1935. évi május hó közepén fog 
intézkedés történni. 

Azok részére, akik nevüket az 1934. év folya-
mán megmagyarosították, ú j igazolvány kiállí-
tása szükséges. 

Az igényjogosultak köre, az utazási kedvez-
mény mérve, a kiáll í tási (2 aranypengő), illetve 
érvényesítési illeték (1 aranypengő) és térítési 
összeg (24 aranypengő) változatlanul megmarad. 

Az érvényesítéssel kapcsolatos teendőket és a 
szükséges egyéb tudnivalókat illetőleg a Hiva-
talos Közlöny 1933. évi november hó 15-én meg-
jelent 22. számában és a Néptanítók Lapja 1933. 
évi november hó 16-án megjelent 22. számában 

közzétett 3.314/1933. ein. számú rendeletemben 
foglaltak az irányadók. 

I I . 

A főtiszt, egyházi főhatóságoknak. 
A tényleges és nyugdí jas közszolgálati alkal-

mazottakat megillető vasút i arcképes igazolvá-
nyoknak az 1935. évre szóló érvényesítése, 
illetve kiállítása tá rgyában kiadott rendelete-
met, szíves tudomásvétel és további e l já rás vé-
gett, van szerencsém tisztelettel közölni. 

Budapest, 1934. évi december hó 27-én. 

Elismerés és köszönet. 
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter 60.466/1934. sz. rendeletével Bíró Berta-
lan saslialomi állami elemi iskolai róm. kat. 
hi toktatónak azért az áldozatkészségéért, hogy 
az 1933/34. tanévben a sashalomi elemi iskolás 
gyermekeknek 2000 pengő értékben szeretetcso-
magokat és cipőket adományozott, őszinte el-
ismerését és köszönetét nyilvánította. 

Tanszerengedélyezés. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Cserey Sándor tanító, budapesti la-
kos által bemutatott „Játékos egyszeregy" című 
kézitáblát az elemi népiskolák részére segédtan-
eszközül a 4632/1934. ein. sz. rendelettel enge-
délyezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Üj év küszöbén. — Ivánkovits Kálmán: A társadalmi 
testnevelés fejlődése és szervezete. — Irodalmi pályáza-
tunk eredménye. — Dr. vitéz Nagy Iván: A japán nép-
oktatás. — Gondolatok Gvertyánffy István írásaiból. — 
Bárány Gerő dr. — A IX. Egyetemes Tanítógyülés szer-
vezőbizottságának felhívása. — Iskolánkívüli népmüvelés. 
Dr. Bisztray Gyula: Az irodalom a népművelés szolgála-
tában. •— Gyakorlati pedagógia. Drozdy Gyula: Lengyel-
ország. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Hogyan 
szoktassuk a tanulókat önállóságra a helyesírási hibák 
javításánál? — Hogyan nevelik gyermekek a szüleiket? — 
A környezet ismeretének jelentősége a nevelésben. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Kartársaink szíves figyelmébe. — 
Egyesületi élet. A Pestvármegyei Általános Tanítóegyesü-
let jubileuma. — Hírek. — Tanügyi naptár. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Kelléklet; Drozdy Gyula: Ismerjük meg és szeressük a 

Balatont. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MATÉ KÁROLY. 



1. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 3 3 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkfildhessfik. Későbben beérkeiö hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A_kiadóhÍTaUl. 
HIDAS evangélikus egyháza pályázatot hirdet az 

ú. n. ráchidasi kántortanítói állásra. Kötelességei taní-
táson kívül vasárnapi igehirdetés, dalárdavezetés, gyü-
lekezeti énekvezetés. Javadalma 79 értékegységnyi ter-
mészetbeni járandóság. Iskola „B"-típusú. Német nyelv-
tudás és kántori oklevél szükséges. Szabályszerűen fel-
szerelt kérvények a megjelenéstől számított három hé-
ten belül a hidasi (Baranya m.) evangélikus lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. (4) 

SZIGETBECSE községi iskolaszéke egy osztálytanító-
női állásra ezerkilencszázharmincöt január elsejétől hu-
szonegyedikéig bezárólag pályázatot hirdet. Javadalma 
tanítónőnek: két szoba, konyha, pince, éléskamrából 
álló lakás, konyhakert, nyolc köbméter puha tűzifa, helyi 
forrásból húsz százalék fizetés, többi államsegély. Néme-
tül tudók előnyben részesülnek, továbbá létszámcsökken-
tések során nyugdíjazott tanerők vagy kisegítő tanító-
nők, akik legalább egyévi eredményes szolgálatot iga-
zolnak. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények jól fel-
szerelve plébániahivatal, Ráckeve, Pest megye kül-
dendők. (6) 

KASTÉLYOSDOMBÓ református egyháza orgonista-
kántortanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalom: 
1. Háromszobás lakás természetben, gazdasági épület-
tel, kerttel, belsőséggel. 2. Három magyar hold szántó-
föld. 3. Egy magyar hold rétkaszáló. 4. Konyhakert és 
félhold belső kaszáló. 5. Két negyed telek után erdő és 
legelő illetőségi jog. 6. Erdőilleték után járó munkálato-
kat a tanító fizeti. 7. Húsz métermázsa búza. 8. Tíz 
métermázsa csöves tengeri. 9. Három öl (12 méter) 
tűzifa. 10. A tanítói földek után az állami és egyen-
értékadót az egyház fizeti. 11. Stóla. Értékegység 34. 
Megfelelő államsegély. Kötelessége: Valamennyi min-
dennapi és ismétlő tanköteles oktatása, orgonista, kán-
tori s az egyházi törvényekben előírt egyéb teendő vég-
zése, belmissziói munkákban közreműködés, főünnepek 
második napján és minden harmadik vasárnap templomi 
szószéki szolgálat ellátása. Szükség esetén lelkész he-
lyettesítése. A fenti három szobán kívül van még egy 
kis szoba, mely egyházi gyűlésekre fenntartva. A meg-
választott kötelezett tagja az egyházmegyei tanítói egye-
sületnek. Kántori próba 1935 január 27-én, délelőtt, a 
választógyülekezetben, önköltségen. Más időben meg-
jelenés és a kántoriakon kívül egyéb funkció végzése 
választást megsemmisítő ok. Pálvázati kérvények a 
69.870—1933. VI. főoszt. VKM rendeletben megállapí-
tott, családi állapotot és egyéb előírt adatokat is fel-
tüntető okmányokkal felszerelve, kellő visszaküldési bé-
lyeggel ellátva, hozzám küldendők 1935 január 22-ig. 
Az állás — megerősítés után — azonnal elfoglalandó. 
Kastélyosdombón (Somogy vármegye), 1934 december 
21-én. Ambrus György, református lelkész. (9) 

Ne várjuk, hogy 
mások segítsenek rajiunk! 

A mezőgazdasági válság leküzdésének leghathatósabb eszköze az ön* 
segélyen a lapuló szövetkezeti szervezkedés. A ,,Hangya" szövetkeze, 
tek, melyek közel három és fél évtized óta eredményes harcot 
folytatnak az áruuzsora és a spekuláció ellen, az utóbbi évek folyás 
mán beigazolták, hogy a term lés és értékesítés megszervezésének 
kérdését is csak szövetkezeti ú ton lehet sikeresen megoldani . Ma 
már számos , , H a n g y a " szövetkezet foglalkozik tojás, ba romf i , gyü-
mölcs, bu rgonya s egyéb termények^értékesítésével s vágómarháknak , 
valamint sertéseknek bizományi eladásával. A mezőgazdasági kama* 
rákkal ka rö l tve megindított akció cé l j a : a termelői árak megjavítása 
és a minőségi termelés előmozdítása. 

Csatlakozzék minden gazda a „Hangya" 
akciójához és támogassa vásárlásaival, 
erősítse üzletrészjegyzéseivel a maga 
szövetkezetét. 

MECSEKALJA nagyközség iskolaszéke az elhalálozás 
folytán megüresedett II. sorszámú, ú. n. patacsi községi 
tanítói állásra január 21-i határidővel pályázatot hir-
det. Helyi javadalom: természetbeni lakás és a község 
pénztárából a mindenkori kezdő fizetés 80%-a havi elő-
leges részletekben. A többi államsegély. Kérvények a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 69.870—1933. 
rendeletében előírt okmányokkal az iskolaszéki elnök cí-
mére küldendők. Hiányosan felszerelt vagy későn érke-
zett kérvényeket nem veszünk figyelembe. Amennyiben 
az oklevél, erkölcsi bizonyítvány és állampolgársági (ille-
tőségi) bizonyítvány a kérés mellől hiányzik, a pályázó 
egyéb hiányok nélkül is ki fog a pályázatból záratni. 
A pályázók kommünalatti magatartásukat és azt, hogy 
nem állanak állásvesztést kimondó bírói vagy fegyelmi 
ítélet hatálya alatt, az illetékes kir. tanfelügyelő bizo-
nyítványával tartoznak igazolni. A megválasztott a le-
venteoktatást vezetni, a katolikus kántorságban segéd-
kezni és a népművelési munkákban tevékenyen részt-
venni köteles. A kántori segédkezés az egyházi hatóság 
hozzájárulásától függ. A zenében és a gyümölcsészet-
ben való jártasság kívánatos. Pályázhatnak római ka-
tolikus vallású és kántori oklevéllel bíró férfitanerők. 
Költözködési költséget az iskolszék nem térít meg. 
Az állás a 44.246—1902. sz. rendelettel kiadott Utasítás 
63. §-ának 16. pontjában említett helyzetek fennforgása 
esetén foglalható el. Iskolaszék. (8) 

NEMESKOCS evangélikus leányegyházközsége újólag 
pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Fizetés az egyháztól 58 értékegység 
és államsegély. Csak férfiak pályázhatnak. Pályázati 
határidő e hirdetés megjelenésétől számított három hét. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeggel evan-
gélikus lelkészi hivatal, Boba (Vas m.) címre külden-
dők. (7) 

SÄKOK római katolikus egyházközsége kántortanítói 
állápra pályázatot hirdet. Javadalma: huszonkilenc érték-
egység, természetbeni lakás, a többi államsegély. Német 
nyelv tudása megkívántatik. Az iskola „C"-típus. Csak 
kántori oklevéllel bíró férfitanító pályázhatik. Kezdő ta-
nító egyelőre csak segédtanítói minőségben alkalmaztatik. 
Kántorpróba után választás január 22-én. A kérvények a 
lippói (Baranya m.) római katolikus plébánia hivatal cí-
mére küldendők. (13) 

Lapunk mai számához csekklapot mellékeltünk. Kérjük előfizes 
tőinket, sz íveskedjenek előfizetésüket megújítani, hogy lapunkat az 
új évben is zavartalanul küldhessük b. címükre. 

A csekksze lvényen mindig az a cím adandó meg, amelyre lapunk 
eddig is járt. K I A D Ó H I V A T A L 
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BÉKÉS község iskolaszéke a község által fenntartott 
borosgyánújosztási államilag segélyzett iskolához taní-
tói állásra hirdet pályázatot. Amennyiben ezen állás a 
békési külterületi iskolák valamelyik tanítójával töltet-
nék be, az ekként megüresedett tanyai tanítói állásra is 
pályázatot hirdetünk. Határidő a pályázat megjelenésé-
től számított huszonnyolc nap. Javadalom a törvényesen 
megállapított díjazás. A tanyai iskolánál lakás termé-
szetben. Amennyiben tanyai iskolánál töltetik be az ál-
lás, az oda megválasztott tanító köteles, a nagy szün-
idő kivételével, ünnep- és vasárnap délelőtt református 
istentiszteletet ta r tani és iskolájában a református hit-
tan t tanítani. Ezen teendőkért a református egyházzal 
kölcsönösen megállapított tiszteletdíj jár . Pályázhatnak 
okleveles férfitanítók, de a külterületi iskolához csak 
református vallásúak. A vonatkozó miniszteri rendelet 
szerint felszerelt kérvények dr. Telegdy Lajos ügyvéd, 
iskolaszéki elnök címére küldendők. (1) 

SZOMBATHELY megyei város önálló iparostanonc 
iskolájánál most rendszersített főhivatású 

igazgatói, 
két férfi és 
egy női tanerői á l lásra pályázatot hirdetek. 
Az igazgatói ál lásra csakis olyan mennyiség- és ter-

mészettudományi szakra képesített okleveles polgári is-
kolai, közép-, vagy megfelelő szakos felsőkereskedelmi 
iskolai tanárt, r a j z t aná r t , esetleg okleveles mérnököt lehet 
megválasztani, aki iparostanonciskolai gyakorlattal bír, de 
ezek között sem lehet figyelembevenni azok pályázatát , 
akiknek előző szolgálatuk alapján a IX. fizetési osztály 
első fokozatánál magasabb illetményekre lenne igényük. 

A többi tanerői á l lásra az igazgatói állásnál előírt ké-
pesítéssel rendelkezőkön kívül olyan elemi iskolai taní-
tókat és tanítónőt is meg lehet választani, akik iparos-
tanonciskolai továbbképző tanfolyamot végeztek; de ezt 
a három tanerői á l lás t most elsőízben csakis helyettes 
tanárral , illetőleg segédtanítóval lehet betölteni. 

A megválasztott igazgató és tanerők olyan illetmé-
nyekben és előmenetelben részesülnek, mint a hasonló 
képzettséggel és szolgálati idővel bíró nem állami tan-
erők és tanítók; de az automatikus illetményrendszer 
legmagasabb fokozatát elért igazgató és tanerő, ameny-
nyiben az érvényben álló jogszabályok szerint képesíté-
sénél fogva még igénye lehet nem automatikus előlépte-
tésre, csakis a város képviselőtestületének külön határo-
zatával léptethető elő. A mérnökök a középiskolai taná-
rokkal egy elbírálás alá esnek. 

Az igazgató az iskola vezetésén kívül legalább heti 
12 órát, a többi tanerők pedig legalább heti 24 órát kö-
telesek tanítani, emellett azonban a tanerők tartoznak 
az igazgatót teendőinek ellátásában támogatni, továbbá 
az ifjúságnak a taní tás i időn kívül tö r tén t továbbképzé-
sében és a nevelésügy gondozásában is külön díjazás 
nélkül közreműködni. Kötelesek lesznek végül úgy az 
igazgató, mint a tanerők az iparoktatási kir. főigazgató 
felhívására az iparostanonciskolai tanítók részére szerve-
zett továbbképző tanfolyamot elvégezni. 

A szabályszerűen okmányolt és felbélyegzett pályázati 
kérvényeket a pályázati hirdetménynek a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium Hivatalos Közlönyében való 
megjelenésétől számított 15 nap alat t Szombathely me-
gyei város iparostanonc iskolájának felügyelő bizottsá-
gához címezve, Szombathely megyei város polgármesteri 
hivatalának iktatójába kell benyújtani. 

A későn érkezett vagy hiányosan felszerelt kérvények 
a választásnál figyelembe nem jönnek. 

A pályázók hiteles okmányokkal tar toznak igazolni: 
1. magyar állampolgárságukat, 2. születési bizonyít-
vánnyal életkorukat, 3. képesítésüket é s előtanulmányai-
kat, 4. eddigi működésüket, 5. hatósági orvosi bizonyít-
vánnyal egészségi állapotukat, 6. feddhetetlen előéletü-
ket, az ú. n. tanácsköztársaság és kommunizmus alatti 
kifogástalan magatartásukat , 7. esetleges egyéb külön-
leges képesítésüket. 

A választás idejét az iparoktatási kir. főigazgató ké-
sőbb tűzi ki. A választást az iparostanonc iskola fel-
ügyelő bizottsága eszközli. 

A választás csak a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr jóváhagyása után válik jogerőssé. 

A megválasztott igazgató és tanerők állásukat az 
iparostanonc iskola felügyelő bizottságának felhívására 
lesznek kötelesek elfoglalni s illetményekre csak a szol-
gálat tényleges megkezdésével tar thatnak igényt. 

Szombathely, 1934 december 22. 
Seemann Antal s. k., 

(12) elnök. 

NYIRCSÁSZÁR görög katolikus egyháza a megürese-
dett kántortaní tói állásra pá lyázato t hirdet. .Javadalom 
20 értékegység, államsegély. Pá lyázat i határidő a hirdet-
mény megjelenésétől számított 21 nap. (14) 

H I R D E T É S E K 
H i r d e t é s e k é r t a szerkesztőség n e m vá l l a l f e l e lőssége t . 

ÖLTÖNYÖK, felső kabátok gyapjúszövetből, kétszeri 
próbával, két részbeni kifizetésre, 58 pengőtől. Török 
szabó, Budapest, Kenyérmező-utca négy. 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NJUMOT legolcsóbban, garantál tan, Budapest V I I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
leg jobbak 
csakis itt a 
magyar 

fyárban 
aphatók. 

Rész lei v - is. 
Kitüntetve a világ összes államaiban 1 
Művésziesen javít! 
Lee jobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
Árjegyzék ingyen. 

Budapest VIII, Rákóczl'út 71. 
Tanerőknek 10°/0 engedm. v. jut . 
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TANÍTÓPÁR cserél bárhova. Pécs mellől, a Zengő 
tövéből. Körjegyzőség, posta, orvos, vasút, autóbusz-
járat, strandfürdő helyben. Varga Ádám tanító, Hosszú-
lietény. (11) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

HASZNÁLTASSA iskolájában miniszterileg engedélye-
zett szépírási füzeteimet. Azokban a tanulók világoszöld 
betűkre írnak, így rendetlen írásaikat meglepetésszerűen 
a legtökéletesebbre szabályozzák. Darabja 20 fillér. Na-
gyobb megrendelésnél 25% kedvezményt adok. Postakölt-
séget fizetem. Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest I, 
Németvölgyi árok 34. (540) 

NYOLCREGISZTERES új harmónium, ládával, jutá-
nyosán Szakács György tanítónál, Szarvas. (2) 

RÓMAI KATOLIKUS tanítónő helyettesítést vállal. 
Cím a kiadóhivatalban. (3) 

BETÜSZÁRMAZTATAS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

CSERÉLNE Miskolc mellől, teljes államsegéllyel, mel-
lékessel, városi, nagyközségű római katolikus kántortaní-
tóval, tanítóval. Jelige: „Kényelmes". (10) 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujiatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények ! 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L C S ú*u . i. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 im»  

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet* 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteménye* 
ket, számológépeket. 
Szemlélteíőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő áriegyzékün» 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorlat 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fízikával fog. 
lalkozó tanítónak 1 

ZnKViMfW 
& fbb r • somom, 

Még ma, de legkésőbb holnap 
kísérelje meg a jó Kalhreiner 
malátakávét és a Franck kávé* 
pótlékot. Rögtön megérti, hogy 
miért is kedvelik annyian már 
évtizedek óta. 

Gers tenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Ú j o r g o n á k készítését, valamint itépí* 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

A TANÉV 
II. FELÉRE 
M I N D E N E L E M L , I P A R O S » 

É S K E R E S K E D Ő T A N O N C » 

I S K O L A 

törzskönyvi=, 
oktatási=, 
kezelési=, 
számviteli* és egyéb 
hivatalos nyomtatványait 
célszerű mielőbb megrendelni! 

• 

Nyomtatványtárjegyzéket kívánatra készséggel küld 

A K. M. EGYETEMI NYOMDA 
KIADÓHIVATALA 
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 

I S K O L A I , M Ű K E D V E L Ő I E L Ő A D Á S O K R A É S B Á L I N E M Z E T I R U H A T Á R 
T F I M F 7 F 1 ^ F T T<TÖT f ^ A N T O y BUDAPEST vili, MÚZEUM-KÖRŰT 2. 
) 1 . J X 1 (I S K O LA K N A K K E D V E Z M É NY.) 
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A LEGKEDVEZŐBB RÉSZLETFIZETÉS 
MELLETT MEGSZEREZHETI MINDEN PEDAGÓGUS, HIVATÁSÁNAK LEGFONTOSABB 

SEGÉDESZKÖZEIT, A 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEKET 
VALAMINT MINDEN EGYÉB 

NEVELÉSTUDOMÁNYI SEGÉDKÖNYVET 
A HAVI RÉSZLET — LEGALÁBB 20 PENGŐS RENDELÉS ESETÉN - A VÁSÁRLÁS ÖSSZE» 

GÉNEK 10 SZÁZALÉKA! 

I . A NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK SOROZATA 
1. Molnár Oszkár: A taní tási mód- P 

szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a I I I—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban. . 9-20 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 440 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
leingyakorlatok a II. osztályban. 
(II. kiadás) 6-— 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok- P 
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16-— 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a I I . oszt. 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a I I I . oszt. 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 

8— 

3-20 

4-50 

5-40 

II. A M A G Y A R N É P M Ü V E L É S K Ö N Y V E I : 
Kukuljevic József dr.: A falusi gaz-

dasági udvar egészségtana 4— 
Nógrády L.—B. Czeke Vilma: A gyer-

mekszeretet iskolája, kötve 7-50 
S á r f f y Andor: Magánjogi alapisme-

retek, kar tonba 3-40 
Scholtz Kornél dr.: Egészségi isme-

retek, 2 kötet, kötve — . . . . 10—• 

Természettudományi ismeretek: 

I—II. kötet, kötve 10-70 
III . „ kartonba 3-84 
IV. „ 3-72 

Zlinszky A.—Vajthó L.: Magya r köl-
tők, 2 kötet, kötve 13-80 

III. E G Y É B V E Z É R K Ö N Y V E K ÉS K É Z I K Ö N Y V E K 
Frank—Drozdy: Hogyan taní tsunk a 

népiskolában? Szemináriumi elő-
adások és mintatanítások 8-— 

Láng M.: A magya r beszédre való 
szoktatás m ó d j a 3-80 

Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar 
nép, magyar sors —'80 

Nagy József: A filozófia kis tükre, 
kötve 4-— 

Fináczy Ernő dr.: 
A középkori nevelés története • • • • 8— 
Az újkori nevelés története 10— 

Gokler Lajos: A jellemnevelés módja 
és eszközei 5— 

Imre Sándor: A magyar nevelés kör-
vonalai 2—-

Laurentzy Vilmos dr.: Ű j magyar 
iskolapolitika 1-20 

Weszely Ödön: Legújabb áramlatok 
a nevelés terén —80 

Zimmermann O.—Körösi H.: Szülők 
könyve, kötve 5-— 

Zuckermann Ferenc dr.: Hogyan él-
jen és tanul jon a serdülő i f j ú ? • • • —-70 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUMAKOR ÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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Mit köszön Európa 
a magyar földben gyökerező alkotó erőknek ? 
Erre a kérdésre felel meg 

HEKLER ANTAL 

A MAGYAR 
MŰVÉSZET 
TÖRTÉNETE 
című most megjelent kötetében. 

Ára vászonkötésben 10.— pengő. • 
E rendkívül gazdagon illusztrált kötettel befeje* 
ződik a pompás sorozat, melynek előző kötetei: 

Az antik művészet. 
A középkor és a renaissance 

művészete, 
Az újkor művészete. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásárol jon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL Ä - Ä - e S ; 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . sz- á r j e g y z é k e m e t . 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg• 
elónyösebben és legolcsóbban szerezs 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR á r u h á z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

A „KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI 
SOROZAT KÖT El El A LEGALKALMASABB, LEGJOBB ÉS LEGSZEBB KÖNYVEK AZOK 
SZÁMÁRA, AKIK FIATALOK ÉS AKIK SZIVÜKBEN FIATALOK TUDNAK MARADNI. 

LEGÚJABBAN MEGJELENTEK: 

<< 

MESÉLŐ FALU. Új magyar népmesesbokréta. 
Összegyűjtötte : Féja Géza. A magyar nép ajáns 
déka a földtől elszakadt társadalmi rétegeknek. 
A népmesék szépségekben gazdag világát tárja 
elénk, a magyar népmesék színpompás virágait 
köti bokrétába. Palócföldtől a székelységig, bele« 
értve még a csángókat is, a magyar nép egész 
lelki világa feltárul benne. Ára 3.80 P. 

KÜLÖNÖS H Á B O R Ú . írta : Fábián Gyula. Ter» 
mészetrajzi regény. A termeszek háborújának 
izgalmas leírásával a természetrajznak egy izgab 
mas fejezetét tárja az olvasó elé ragyogó írói 
készséggel. A bonyodalom egy véletlen folytán 
magyar földre került afrikai termesz*család elsza« 
porodásából származik. A technika és tudomány 
minden fegyverével vértezett ember velük szem; 
ben tehetetlennek bizonyulna, ha az ősi termesz» 
ellenség, a vöröshangya nem sietne segítségére. 
Az első magyar természetrajzi regény. Ú j téma, 
új hang, mesteri bonyodalom. Ára 3.80 P. 

MINDENKI SZÁMÁRA ÉRTÉKET JELENTENEK A 

K Ö N Y V B A R Á T O K KIS K Ö N Y V E I , 
MERT MINDEN KÖTET EGY-EGY GYÖNGYSZEME A MAGYAR IRODALOMNAK 

Részletes ismertetőt küld a E D D I G 9 K Ö T E T J E L E N T M E G ! 

K I R Á L Y I MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D A 
( M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K ) 

BUDAPEST VIII, M Ú Z E U M * KÖRÚT 6. SZÁM ( G Ó L Y A V Á R ) 
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A KI R. M AGY. EGYETEM I NYOMDA 

Weszely Ödön 

A K O R S Z E R Ű 
NEVELÉS 

ALAPVONALAI 

Világos és könnyen áU 
tekinthető rendszerezése 
a modern neveléstudós 

mány alapelveinek. 

500 lap. Ára 15.— P. 

Dr. Prahács Margit 
A 

ZENEESZTÉTIKA 
ALAPPROBLÉMÁI 

Rendszeres, szellemtörté» 
neti módszerrel meg» 

írt zeneesztétika 

Kb. 200 lap terjedelemben. 
Előfizetési ára 5'— P. 

Dunkel Norbert 

MŰVÉSZEKRŐL 

Emlékek, intimitások, 
furcsa élmények híres 

művészek életéből. 

Előfizetési ára 2'80 P. 

ÚJDONSÁGAI 

br. Brandenstein Béla 

BÖLCSELETI 
A L A P V E T É S 

A modern filozófia át* 
fogó exakt tudományos 

alaptételei. 

Kb. 350 lap terjedelemben. 
Előfizetési ára &— P. 

Dr. Décsey Géza 

HÉT* 
SZILVAFASOK 

A SZÉPSÉG ÉS ÉLET 

R E G É N Y E 

Megjelent! 

Kb. 348 lap terjedelemben 
Ára 3-50 P. 

Dr. Magyary Zoltán 

A M E R I K A I 
ÁLLAMÉLET 

A közigazgatás útja az 
Északamerikai Egyesült 

Államokban. 

Megjelent ! 

Kb. 302 lap terjedelemben. 
Ára 6— P. 

Stoffa Pál őrnagy 
MENEKÜLÉS ÖT 
VILÁGRÉSZEN 

ÁT 

Egy fogságból megszö« 
kött magyar tiszt döb= 

benetes odisszeiája. 

Kb. 280 lap terjedelemben. 
Előfizetési ára 3'50 P. 

M E G R E N D E L H E T Ő K 

A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D A 

KÖNYVESBOLTJÁBAN 
BUDAPEST IV, K O S S U T H LAJOS*U. 18. SZ. 
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A magyar értelmiség 
legátfogóbb kultúrközössége a 

H 
Csekély előfizetés 
ellenében évenkint 
négy maradandó 
értékű pompás illet= 
ménykötetet és a 
Magyar Könyv 
barátok Diáriuma 
c. folyóiratot küldi 
tagjainak. 

A Magyar Könyvbarátokról díjtalanul 
küld részletes ismertetőt a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KÖNYVESBOLTJA 
BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS.U. 18 

(Ugyanott az eddig megjelent könyvek 
megtekinthetők vételkényszer nélkül.) 

Minden pedagógus számára 
nélkülözhetetlen 

PERLAKY LAJOS: 

A MA ÉLETMÜVÉSZETE 
című most megjelent műve, mely nemcsak azok 
számára jelent felbecsülhetetlen értéket, akik saját 
lelki életük egyensúlyát gondozni akarják, hanem 
mindazoknak, akik hivatásból vagy szeretetből 

tanítanak és vigasztalnak másokat. 

A könyvnek minden fejezete élményként ha t : 
az olvasó úgy érzi, újjászületik mondanivalóinak 
hatására. Felfrissül, felderül, fellélegzik mert fels 
fedezi a kincseket, amelyek a legszürkébb, leg« 
sivárabb, legkietlenebb sors mélyén is ott lapan» 
ganak, csak napvilágra kell tudni hozni őket. 

Valóságos lelki patika, biztat, bátorít, talpraállít! 

Ára amatőr kiállításban tokkal 5.— pengő. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
KÖNYVESBOLTJA 

BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18 

A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

„BENCZÚR" F E S T E K E T 
Ha jót akar, ezeket k é r j e ! 

BARAKOVITS JÁNOS 
műorgonaép l tö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ű J O R G O N Á T 
átép í tés t , homlokzat i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javí tást a leg-
m é r s é k e l t e b b í r ó n vál la l . 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 -22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasíllrányú 
iskolapadok törhetetlen 
kbvácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67 Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPIRNEMU RESZVENYTARSASAG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonaU 
zók, továbbá rajzeszközök és mindens 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

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 Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII , Klauzálmtca 3 5 . sz . 

H .irdetéseket felvesz 
a kiadóhivatal 

Budapest VIII, 
Múzeum * körút 6 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., Iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

Csak legújabb kiadású 
modern fal i térképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26-— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26-— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26-— 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26"— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121X170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPESTIV, KAMERMAYER KÁROLYsU. 3 

N, EM TANÍTHAT 
egyetlen tanító sem kifogástalan 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

TANTERV 
ÉS UTASÍTÁSOKAT 

a népiskola számává. (Kiadta a 
m. kir. vallás« és közoktatásügyi 
miniszter 2,945/1932. ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven= 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII. d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő 30 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, M Ú Z E U M . K O R Ú T 6. SZÁM 

Szíves tudomásul! 

A m. kir. Belügyminiszter 199.900—1934. 
B. M. számú (Belügyi Közlöny 1934. évi 
707. oldal) és a m. kir. Valláss és Köz» 
oktatásügyi Miniszter 78.600—1934. VII. 
1. ü. o. számú rendeletével kapcsolatban 
az előző számban jelzett 

műkedvelői előadásra 
engedélyezett színművek 
és színdarabok jegyzéké= 
nek különlenyomata 
előreláthatóan csak 1935. év feb* 
ruár hó folyamán fog megjelenni. 

A jegyzék ugyanis az addig befejeződő 
engedélyezés teljes anyagát fogja felölelni. 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Kiadóhivatala 
Budapest VIII, Múzeumskörút 6. szám. 

LOPOf GYULA ?ndapestI11' Bécsi'át 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h ú r o k a t a 

legjobbat hozzuk forgalomba. Művész: 
hegedűsépités, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczittárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n 1 
Ismertetót bármely hangszerről dí j talanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

S T f t W A S S F R BUDAPEST 
a m w i i a a c n Lánchíd .» .5 . (Budán) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

21.616. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum=körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi l=ső 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 é rdekű 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). Ebbe az előadásba szőjék bele az e lőadók a helyi vonatko-
zásokat is. Pl. Mi t tett a Balatoni Intéző Bizottság már eddig is a község és a fürdőte lep 
é rdekében? Mi t fog még ezután t enn i? stb. Az előadó már az előadás keretében mutasson 
rá azokra a teendőkre, amelyeknek megvalósítása a fürdőforga lom érdekében kívánatos volna. 
Állapítsa meg, hogy mit kellene azonnal foganatosítani s a megtennivalók fejleszthetők fokozatosan. 

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 a jánlunk az e lőadók szíves f igye lmébe : 
1. N e csak szép előadásokra t ö r e k e d j ü n k ; e lőadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2, Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerül jük. 

I S M E R J Ü K M E G É S S Z E R E S Ü Ű K A B i L I T O V T . 

- A BALATONI INTÉZŐ BIZOTTSÁG HIVATÁSA. -

írta : D R O Z D Y GYULA. 

-A.Z ember már a teremtés kezdete óta a termé-
szethez van kötve. Habár a művelődés kőházak-
ba, gyárakba, műhelyekbe, hivatalszobákba szo-
rí t ja , lelke mégis visszavágyik a természetbe. 
Érzi, hogy csak a mező, az erdő, a rét és a víz 
az, ami munkában elfáradt testének, lelkének 
pihenést, üdülést nyújthat . Ha betegség t ámad ja 
meg, a természethez menekül egy kis napfényért, 
jó levegőért, üdítő, gyógyító fürdőért. Innen 
van az, hogy a kultúrember mindig kereste azo-
kat a szép tájakat , gyógyító vizeket, ahol meg-
pihenhet, meggyógyulhat. S ennek a lélek leg-
mélyében gyökerező vágynak a nyomában kelet-
keztek a gyógyfürdők, az üdülőhelyek. 

Nem szabad azt gondolnunk, hogy a kirándu-
lás, az utazgatás, a nyaralás csupán csak úr i 
szórakozás. Nem. Ezt megkívánja az egyén, a 
család és a nemzet érdeke is. Gondoljunk csak a 
fáradt, gyenge, beteges ember napi munkájára ! 
Kétségtelen, hogy ez nem dolgozhatik úgy és 
annyit, mint a testileg, szellemileg erős, egész-
séges ember. S ha nem dolgozhatik, kára van 
ebből nemcsak az egyénnek, hanem családjának 
is. Nemcsak azért, mert kevesebbet dolgozik s 
talán kevesebbet keres, hanem azért is, mert ke-
vesebb keresetéből is tekintélyes összeget kell 
orvosra, gyógyszerre fordítania. De kárát val l ja 
ennek a nagyobb közösség, a nemzet is, mert az 
elmaradt vagy gyengébb kalapácsütés, kapa-

vágás, tőültetés, az elmaradt értékes gondolat, 
mind-mind vesztesége a közösségnek, csökke-
nése a nemzeti vagyonnak. Éppen azért egyéni, 
családi és nemzeti érdekünk, hogy legyenek 
megfelelő kiránduló-, üdülő- és nyaralóhelyeink, 
gyógyfürdőink, ahol munkában e l fáradt bete-
ges polgáraink pihenhetnek, gyógyulhatnak. 
' Nagy-Magyarországnak nagyon sok és szép 

üdülőhelye, gyógyfürdője volt. A fenyőkkel ko-
szorúzott Kárpátok égbenyúló bércei, gyönyörű-
séges üdülőhelyei, gyógyfürdői most idegen kéz-
ben vannak, pedig ezek fejlesztésére, a hozzájuk 
vezető utak építésére a jó békevilágban millió-
kat áldoztunk. Megcsonkított hazánknak is van-
nak szép üdülőhelyei, gyógyító erejű forrásai. 
Sajnos, azonban ezek — különösen külföldön — 
nem elég ismeretesek s nincsenek eléggé beren-
dezkedve ahhoz, hogy a hazai igényes városi kö-
zönségnek és külföldi vendégeinknek megfelelő 
lakást, élelmezést, a pihenéshez, gyógyuláshoz 
szükséges kényelmet nyújtsák. Ennek oka az, 
hogy a világháború előtt — sőt, sajnos, az után 
is — nyaraló, fürdőző közönségünk nagyrésze 
külföldi nyaraló- és fürdőhelyeken keresett és 
keres most is gyógyulást, pihenést. A hazai 
üdülő- és fürdőhelyek felé csak a háborúutáni 
években fordult az érdeklődés. A kormányzat 
csakhamar észrevette, hogy a nyaraló városi la-
kosság évenként tetemes összeget visz ki a jól 
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berendezett s minden kényelmet nyúj tó külföldi 
üdülői- és fürdőhelyekre, hozzánk pedig alig jön-
nek idegen nyaralók, fürdőzők, akik pénzt hoz-
nának e ezzel sok-sok embernek keresetet nyú j -
tanának. 

A magyar állani tehát, hogy ezen a bajon se-
gítsen, a hazai üdülőhelyek és fürdők fejleszté-
sére külön törvényt alkotott, amit „fürdőtör-
vény"- nek nevezünk. Ez a törvény gondoskodik 
valamennyi hazai üdülő- és fürdőhely rendezé-
séről és fejlesztéséről. Minthogy legnagyobb 
üdülő- és fürdőhelyünk a mi gyönyörűséges 
Balatonunk, ennek gondozására, rendezésére és 
fejlesztésére a kereskedelmi miniszter külön bi-
zottságot nevezett ki, amelynek neve: M. Kir. 
Balatoni Intéző Bizottság. 

Ennek a Balatoni Intéző Bizottságnak nagy és 
nehéz feladatot kell meggondolnia. Először is a 
még sok tekintetben kezdetleges balatoni viszo-
nyokat olyanná kell- fejlesztenie, hogy a vendé-
gek nyaralását, pihenését, fürdőzését kellemessé, 
vonzóvá tegye; másodszor arról kell gondoskod-
nia, hogy minél szélesebb körben, úgy itthon, 
mint külföldön, i smer jék meg büszkeségünket, 
a mi ékes Balatonunkat azért, hogy minél töb-
ben keressék ott pihenésüket, üdülésüket, gyó-
gyulásukat. 

Más országok sokat áldoznak arra, hogy nya-
raló- és fürdőhelyeik a mai kor fejlett igényei-
nek megfeleljenek. H a azt akar juk , hogy a ma-
gyar fürdőző vendégek ne vágyódjanak kül-
földre s hogy idegenek minél többen jöjjenek ide, 
nem maradhatunk el a külföldi üdülő- és fürdő-
helyek mögött, hanem fel kell vennünk a ver-
senyt ezekkel. Hogy vendégeink a Balaton part-
ján jól érezzék magukat , hogy máskor is ide 
vágyódjanak s másokat is elhozzanak, ahhoz 
feltétlenül szükséges az, hogy a Balaton környé-
két rendbebozzuk, mert ezen a téren elég teen-
dőnk van még. Utakat , hullámgátakat, kikötő-
ket, vasútállomásokat kell építeni, sétányokat, 
parkokat, ligeteket, vendéglőket, szállodákat, pen-
ziókat kell telepíteni, mégpedig nem akármilye-
neket, hanem a mi világszép Balatonunkhoz il-
lőket. 

Mindez a mai nehéz gazdasági viszonyok kö-
zött nem is volna lehetséges a Balatoni Intéző 
Bizottság odaadó, fáradhata t lan munkálkodása 
nélkül. Hogy ebben a bizottságban minden érdek 
képviselve legyen, ott találjuk a kultusz, a pénz-
ügy, a földmívelésügy, a belügy, a kereskedelem-
ügy, az igazságügy és a miniszterelnökség egy-
egy tagját , akik egymással összhangban s min-
den érdeket figyelembe véve dolgoznak a Bala-
tonpart fürdőéletének fejlesztéséért. 

A Balatoni Intéző Bizottságon kívül sokat dol-
goznak és áldoznak a Balaton fejlesztéséért a 
balatoni vármegyék is. Veszprém, Zala, Somogy 
vállvetve, egymással versenyezve, vetélkedve tö-
rekszenek arra, hogy a hozzájuk tartozó balatoni 
partrészlet minél szebben fejlődjön, épüljön. De 
ott van a kormányzat is, mely igen sokat költ 
arra , hogy a Balaton partvidéke körös-körül mi-
nél hamarább vi lágfürdővé fej lődjék s nemcsak 
a hazai, hanem a külföldi nyaraló vendégeknek 
is kedvenc és állandó nyaralóhelye lehessen. 

A Balatoni Intéző Bizottság a legnagyobb terv-
szerűséggel végzi munká já t . Évenként többször 
körü l já r ja a Balatont, megfigyeli, tanulmányozza 
a partvidék minden zegét-zugát s alapos tanács-
kozások u tán határozza el a teendőket. Ennek az 
eredménye aztán az, hogy a két utolsó év alatt 
gen sok új í tás , építkezés történt a Balaton part-
ján. A fejlődés erősen megindult és halad to-
vább a biztos oél felé. 

Valamely intézmény szükségességét és műkö-
dését legjobban munkálkodásának eredményeiről 
lehet megismerni. Nézzük, mit tett eddig a Ba-
latoni Intéző Bizottság? H a az építkezési statisz-
tikát nézzük, azt lát juk, hogy hazánkban az 
utóbbi években legtöbb ház a Balaton p a r t j á n 
épült. S az építkezéssel párhuzamosan történt 
az erdősítés, fásítás is. Évenként több százezer 
fá t ültettek el, amellyel a kopár területeket er-
dőkké, ligetekké, árnyas sétányokká varázsolták. 
Hogy a par ton épült fürdőhelyek között a vizi 
közlekedés könnyebb legyen, egyik kikötő a má-
sik után épült. 

Ezeken kívül azonban még sok más feladata, 
teendője van ennek a bizottságnak. Hogy a für-
dőző vendégek fogadására, elhelyezésére s azok 
kényelmére az eddig elhanyagolt területek alkal-
masak legyenek, erre a célra 31 üdülő-, illetőleg 
gyógyhelyet jelöltek ki. Hogy azonban ezek a 
helyek úgy épüljenek fel, hogy céljaiknak iga-
zán megfeleljenek, erre vonatkozóan külön sza-
bályrendeletet kellene alkotni, amely kimondaná, 
hogy ott minden építkezés a fürdőfejlesztés el-
veinek megfelelően történjék. 

Tudjuk, hogy másként kell építkezni f a lun és 
másként városon, de azt is tudjuk, hogy egészen 
másként kell építkezni nyaraló-, üdülő- és fürdő-
helyeken. Hogy egyebet ne mondjunk, szép szál-
lodák, csinos villák közé nem építhetünk vályog-
ból épült csúnya, ízléstelen, présházszerű háza-
kat. Hogy ezt megelőzzük, azért Siófokon egy 
építészmérnök van, a Balatoni Intéző Bizottság 
megbízottja, aki azok részére, akik a Balaton 
mellett házat akarnak építeni, szívesen ad in-
gyenes tanácsot, vagy ha m á r tervük van, azo-
kat ingyen felülvizsgálja és az illetékes ható-
ságnak az építkezéshez szükséges engedély meg-
adását javasol ja . 

A Balaton.mellett már jelenleg is nagyon sok 
szálloda és penzió van, amelyek a fürdőidény 
alatt meglehetősen népesek. A Balatonkörnyék 
fellendülésének elsőrendű követelménye, hogy 
ezek a szállodák tiszták, rendesek, a nyaraló-
vendégek igényeinek megfelelőek legyenek s in-
dokolatlanul magas áraikkal ne riasszák el a 
nyaralóközönséget. Kétségtelen, hogy annyi szál-
loda és penzió között akadnak olyanok, amelyek 
vagy hozzáértés hiányából, vagy pedig kapzsi-
ságból nem felelnek meg feladatuknak. Éppen 
azért, ezek felülvizsgálata má r évről-évre meg-
történik. Üjabb szállodák és penziók nyi tását is 
csak olyan egyéneknek engedik meg, akik érte-
nek a vezetéshez s így biztosítják azt, hogy ben-
nük a hazai és külföldi vendégek rendezett vi-
szonyokat, megfelelő tisztaságot és előzékeny ki-
szolgálást nyernek. 

Természetes, hogy a Bala ton mellé csak azok 
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vágyódnak, akik hal lanak annak szépségeiről, jó 
levegőjéről, gyógyító erejéről, a szállodák, pen-
ziók és vendéglátó magánházak tisztességes árai-
ról, szíves előzékenységéről és az itt található 
kényelemről. Éppen azért a Balatoni Intéző Bi-
zottság nagy gondot fordít arra, hogy a Bala-
tont mint hazánkban, mint pedig a külföldön 
mindenki megismerje. Már az iskolákban a gyer-
mekekkel és i f jakkal megismertetik a Balatont, 
annak gyógyító erejét és szépségeit. Így már 
az i f júság megtanul ja azt, hogy — mihelyt-
csak teheti — meglássa, megismerje a Bala-
tont. Ennek a balatonszeretetre való nevelés-
nek tehát ma jd a jövő veszi hasznát. 

Több százezer képes kis útmutató készül ma-
gyar, német, angol, francia, olasz nyelven, ame-
lyeket a világ minden t á j á r a szétkiildenek. A Ba-
latonról ízléses, vonzó, megkapó plakátokat nyo-
matnak s azokat nemcsak a hazai, hanem a kül-
földi vasút- és hajóállomásokon és mindenhol, 
ahol sok ember fordul meg, kifüggesztik. Évről-
évre újságcikkek jelennek meg a Balatom-ól 
nemcsak az európai, hanem az amerikai lapok-
ban is s a balatoni fényképek és leírások százait 
közlik a képeslapok. A Balatoni Intéző Bizottság-
nak ezt a tevékenységét „általános balatoni 
propaganda" néven ismerik. 

Ennek a propagandának eszközeit tanítóink ta-
nítás és népművelési előadás közben is felhasz-
nálhatják. Igen sok tanító m á r ezeket a falraga-
szokat és a Balaton ismertetését és megszerette-
tését szolgáló füzeteket ál l í t ja a tanítás és a nép-
művelési előadás központjába, amelyek igen sok-
szor többet mondanak, mint a beszéd. Sok isko-
lában ezek a balatoni propagandaképek, mint 
szemléltető eszközök, ki vannak függesztve a tan-
termek falaira s azoknak egyik legszebb díszei. 

De mit ériíe a Balaton propagálása, ha hazánk-
nak ez a gyönyörűséges kincse csak nehezen 
volna megközelíthető1? A körülményes, nehézkes 
utazás miatt bizony sokan mondanának le a ba-
latoni nyaralásról. Ezt a körülményt sem téveszti 
szem elől a Balatoni Intéző Bizottság, amely már 
eddig is sokat tett a Balaton közlekedésének fej-
lesztése érdekében. Nemcsak a sűrű vonat jára-
tokat szorgalmazta, hanem autóbuszjáratok be-
állítását is állandóan sürgeti az illetékes helye-
ken. Ma már mindenki tudja , hogy Bécsből 
Keszthelyre naponként indul egy-egy utasokkal 
teli autóbusz. Annak megvalósítását, hogy a Ba-
latont a külfölddel és nagyobb hazai gócpontok-
kal autóbuszjáratok kössék össze, s hogy a Ba-
laton par t j án levő nyaralótelepek között is köz-
lekedjék autóbusz, a Balatoni Intéző Bizottság 
állandóan szorgalmazza. 

Jó, egészséges ivóvíz nélkül igazi nyaralóhely 
el sem képzelhető, éppen azért intézőköreink 
gondoskodásából már a jó ivóvízzel való ellátás 
kiépítése is megindult. í gy pl. Balatonfüreden 
félmillió pengő költséggé), ú j vízvezetéket és csa-
tornákat építenek. Bővítik Siófok vízvezetékét 
is, s legújabban Badacsonytomaj község és fürdő-
telep részére gondoskodnak korszerű vízellátás-
ról. í gy a fejlődés ebben az irányban is meg-
indult s évről-évre több és több község és fürdő-

telep ju t tiszta, egészséges vízhez és megfelelő 
csatornázáshoz. 

Az útépítés terén is igen sok történt az elmúlt 
években. A kitűnő balatoni kikötőkhöz már-már 
mindenütt jó utak vezetnek, de a balatonkör-
nyéki üdülőtelepek között is folyik az ú t javí tás , 
útépítés. Ha .a megkezdett munkák ilyen menet-
ben haladhatnak, nemsokára büszkén mondhat-
juk. hogy balatonmenti u ta ink semmi kívánni-
valót nem hagynak maguk után. 

A Balaton mellett megvan minden, amivel a 
Teremtő az embert megajándékozhatja. Körü-
lötte jó termőföld. Ezer színben ragyogó vize 
halban gazdag. Van itt a magya r ember lelké-
nek annyira kedves búzatermő róna és vannak 
szelíd hegyek, tüzes bort, zamatos gyümölcsöt 
termő lankás hegyoldalak. I t t még a felet tünk 
ragyogó holdas, csillagos ég is szebb, mint má-
sutt,- mert egyszerre két helyen is látjuk. Egy-
szer fenn, aztán meg a vizén, a Balaton sima 
tükrében, ahol olyan vibráló a ragyogásuk, akár-
csak a legdrágább ékszereké. 

Mindez nagy kincsünk. Ezeknél is nagyobb, 
drágább azonban az a józan, értelmes, szorgal-
mas magyar nép, amely bizony sokszor szűkre-
szabott kis földecskéjén, szőlőjén vagy erdején 
jókedvvel, tiszta derült lélekkel dolgozik. 

Balatonmenti gazdáknak bizony aligha tetsze-
nék sok külső országnak: Tirolnak, Boszniának, 
Stájerországnak, Svájcnak égbemeredező sziklás, 
terméketlen hegye, mert ott csak azt látnák, hogy 
nincs r a j t a művelhető föld, nincs ra j ta búza- és 
szőlőtermés, nincs ra j t a élet. Azt hinnék, hogy 
ott a sivár kőrengeteg között nem is lehet meg-
élni. Márpedig az ottani nép aranyat présel ki 
azokból az irdatlan hegyekből. Ez az arany pedig 
az idegenforgalomból, a vendég járásból,, a fizető 
vendégek zsebéből kerül elő, ami biztos és nagy-
szerű jövedelmet biztosít számukra. Ezekre a 
vadon t á j ak ra évenként ezer és ezer ember jár, 
mert tetszik nekik, s mert az ottani nép szívesen 
fogadja őket és előzékenyen bánik velük, azért 
évről-évre többen és többen mennek oda egy-
kétheti pihenésre, üdülésre. H a azok a nagy me-
redek, terméketlen sziklák tetszenek a pihenni 
vágyó, nyugodt üdülést kereső embereknek, 
mennyivel jobban tetszenék ezeknek a mi ked-
ves, szelíden mosolygó Balatonunk, ami úgyszól-
ván minden órában más és más szépségét mu-
togatja, s amibe nemcsak gyönyörködni, hanem 
fürdeni, a betegségtől meggyógyulni, télen pedig 
a jég hátán korcsolyázni, szánkázni is lehet! 
Ide kell há t édesgetnünk a fizető vendégnépet, 
mégpedig évről-évre mindig többet és többet, 
mert ez a vendégszaporulat biztosíthatja csak 
a Balaton környékének fejlődését s ezzel kap-
csolatban a pa r t j án élő népnek biztosabb és 
könnyebb megélhetését. 

Erre az i rány már adva van s a kezdet nehéz-
ségein is túl vagyunk, mert hiszen, mint az az 
utóbbi években látható, a Balaton környékére is 
tódul a vendégek serege. Ott, ahol eddig kopár 
legelők, bozótos giz-gazos, mocsaras területek 
voltak, most villák sokasága ékeskedik. A telkek 
ára egyre emelkedik, a falvak népének kereseti 
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lehetőség nyílik s így jövedelme szaporodik. 
Ez a kereseti lehetőség, ez a jövedelem azonban 
még mindig nem olyan, mint amilyennek okos 
intézkedés és kellő berendezkedések mellett len-
nie kellene. H a külső országokban, egészséges te-
rületen egy kis tó, üdülésre alkalmas völgy, liget 
van, ott a tulajdonos község vagy magánember 
már szép szállodát épít s minden lehetőt elkövet, 
hogy a dúsan költekező idegeneket odacsalo-
gassa. S ha egyszer odacsalogatta, mindent el-
követ, hogy a vendég annak a vidéknek s az ő 
vendégszeretetének jóhírét elvigye. Ezzel maguk 
a vendégek lesznek legjobb propagálói üzle-
tének. 

Magyar ja ink közül bizony sokan és sokszor 
járnak külföldön, talán többen és többször, mint 
kellene. Ezeknek az idegenbe járó magyaroknak 
az lenne a nemzet iránti kötelességük, hogy a 
mi Balatonunk jó hírét elvigyék. Beszéljenek 
annak csodás szépségeiről, a partvidék szíves, 
vendégszerető népéről s ébresszenek a Balaton 
iránt érdeklődést s ismerőseik lelkében keltsenek 
vágyat annak megtekintésére. Egyetlen külföldre 
utazó magyarnak zsebéből sem szabadna hiá-
nyoznia néhány balatoni felvételnek, képeslap-
nak, ami az érdeklődés és vágykeltésben segít-
ségére volna. 

Ezek az idegenbe járó honfitársaink bizonyára 
megtennék ezt, hanem talán visszatartja őket az 
a tudat, hogy a kényelemhez szokott külföldi 
ember a mi Balatonunk mellett még nem min-
denhol talál olyan kényelmet, amint az kívána-
tos volna. Ezen pedig segítenünk kell, mégpedig 
minél hamarább. A segítésnek pedig egyetlen 
módja : a Balaton propagálása s ezzel kapcso-
latban vidékének fejlesztése. 

Eddig bizonyára mindenki a r ra gondolt, hogy 
csak a pénzes, gazdag emberek között kell a Ba-
laton látogatását propagálnunk. Igaz, hogy első-
sorban ezek jöjjenek, mert többet költenek. Ilyen 
vendég azonban kevés van. Nekünk arra kell tö-
rekednünk, hogy a szerényebb jövedelmű ma-
gyar gazdálkodók, iparosok, munkások, kereske-
dők, kishivatalnokok, turisták is minél többen 
jöjjenek hosszabb vagy rövidebb időre és ismer-
jék meg a mi szépséges Balatonunkat, Az ilyen 
vendégek nein keresik a fényűző szállodákat, 
hanem igen szívesen bérelnek lakást a gazdák 
egyszerű, de tiszta, barátságos magánházaiban, 
de csak akkor, ha ott mindazt megtalálják, ami 
kényelmes pihenésükhöz szükséges. Éppen azért 
a balatonkörnyéki kisgazdáknak arra kell töre-
kedniük, hogy házukat, udvarukat , kertjüket tisz-
tává, derültté, szóval barátságos otthonná vará-
zsolják s tanul ják meg, miként kell bánni a fizető 

vendéggel. S mindez nem is kerül valami nagy 
fá radságba és költségbe. Nem kell ahhoz más, 
mint egyszerűen, de azért megfelelő kényelem-
mel berendezett tiszta, jól szellőztethető szoba; 
fás, virágos, árnyas udvar , árnyas lugassal; 
virágos- és konyhakert, s mindehhez igazán ma-
gyaros, szívből jövő vendégszeretet, kellő figye-
lem, előzékenység, ami a józan magyar gazdá-
nak és gazdasszonynak nem is valami nehéz fel-
adat, mert hiszen a vendégszeretet már alap-
természetében van. 

Nem kell valami nagy számadás annak meg-
állapításához, hogy a balatonmelléki kisgazdá-
nak mennyit jövedelmezhet, ha évenként leg-
alább két hónapra egy-egy szobájába fizető ven-
déget fogad. I t t nemcsak a lakásért járó bért 
kell számításba venniök, hanem azt is, hogy 
mindazt, amit eladásra termelnek és tenyészte-
nek, helyben is könnyen értékesíthetik. Ugyanis 
a vendégek jó fogyasztók, akik szívesen veszik 
meg a csirkét, a fr iss tojást, tejet, tejtermékeket, 
a gyümölcsöt és a konyhakert i növényeket. Míg 
más fa lu népe ezeket a termékeket csak a messze 
városban tudja értékesíteni, addig a balaton-
melléki gazdákhoz helybe jönnek a fogyasztók. 

Ezek a törekvések vezették a M. Kir. Balatoni 
Intéző Bizottságot akkor, mikor a falusi vendég-
látás népszerűsítésének érdekében mozgalmat in-
dított. V a j h a minél hamarabb megérnénk azt, 
hogy balatonmelléki gazdáink ugyanazt teszik, 
amit külföldi gazdatársaik, akiknek már csak 
azért is nehezebb a helyzetük, mert ' megközelítő-
leg sincs olyan gyönyörű természeti adottságuk, 
mint a mi Balatonunk. 

Minden magyar embernek kötelessége, hogy a 
Balatonnak, a mi legdrágább természeti kin-
csünknek jó hírét hirdesse. Éppen azért akár 
hazai, aká r külföldi vendégekkel nyaralásról, pi-
henésről, üdülésről beszélgetünk, ne feledjük han-
goztatni a mi Balatonunk szépségeit, partvidéké-
nek üdülésre alkalmas helyeit. Minél több idegen 
jöj jön hozzánk s minden magyar költse el itt-
hon azt a pénzt, amit nyaralásra, üdülésre szánt. 
Szokjunk le arról, hogy a külföldi nyaraló- és 
üdülőhelyeket dicsérgessük csak azért, mert hi-
valkodni akarunk azzal, hogy mi külföldön nya-
ralunk. Nem szebbek, nem egészségesebbek, nem 
kényelmesebbek azok, mint a mi balatoni nya-
raló- és fürdőtelepeink. Lehet mindenütt szép, 
lehet mindenütt jó, de mégis csak legszebb és 
legjobb itthon, mert hiszen a Teremtő nekünk 
adta Középeurópa legnagyobb és legszebb part-
vidékkel megáldott tavát , a Balatont. Ez a mienk! 
Szeressük, szépségeit hirdessük! 
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•-'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
^ VI I I . ker., Múzeum-körút 6. szám Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

U L Ő F I Z E T É S egész évre 9*60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VI I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dí j az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal cimére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T _ I 1 R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P , ' / i oldal 50 P, 
' /• oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal cimére előre fizetendők. 

T A N Í T Ó K S E R E G S Z E M L É J E . 
í r ta : PETRI PÁL, államtitkár. 

A lig van mozgalom, amely szebb fejlődést mutatna, mint a magyarországi nép-
tanítók egyetemes gyűléseinek története. Tizenhárom év h í j á n száz esztendeje, hogy az 
első magyar egyetemes tanítói gyűlés megtartatot t . E g y ü t t született a magyar alkot-
mányossággal és felvirágzása egybeesik ennek helyreállításával. Eötvös József báró 
első miniszteri működése alat t volt az első összejövetel és a második minisztersége 
alatt alkotott népoktatási törvények inspirál ták a hetvenes évek tanítói gyűléseit. 
Az 1870-ben, 74-ben és 78-ban tar tot t gyűlések mind az Eötvös-féle népoktatási kon-
cepciót teszik tárgyalásaik gerincévé. A régi tanítói gyűlések, tudomásom szerint, az 
állam, illetve a közoktatásügyi kormányzat égisze alatt hívat tak össze, a kilencvenes 
években pedig a tanítóság önként sereglett egybe ügyeinek megbeszélésére és csak 
az 1912. évben tar tot t tanítói gyűlés volt olyan, amely mintegy alkotmányosan jöt t 
létre, amennyiben a Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége, mint 
valamennyi tanítói testületet magában foglaló, hivatalosan is elismert szervezet által 
rendeztetett. Ezóta a tanítóság ezen egyetemes megnyilatkozásai a Magyar Tanító-
egyesületek Országos Szövetségének működési körébe alapszabályszerűen be vannak 
kapcsolva, szabályozva van, milyen ügyeket és milyen időközökben kell ezen gyűlések-
nek tárgyalniok, tehát ezóta ezen egyetemes gyűlések szervezete kodifikálva van. í gy e 
gyűlések története dióhéjban egy alkotmányfejlődés, egymásután jönnek: abszolu-
tizmus, szervezetlenség és alkotmányos formába öntés. 

Nem akarok a régi idők ismertetésébe bocsátkozni, mer t hiszen más eszmék moz-
gat ták akkor a lelkeket, más kérdések voltak a tanítóság zászlójára írva és ma már 
csak a történelem szemüvegén át érthetjük meg ezeknek hangulatát , úgyhogy elég, ha 
arra az időszakra vetünk egy pillantást, amely a Magyarországi Tanítói Egyesületek 
Országos Szövetségének bevonása óta telt el. Ennek a korszaknak kezdetén, azaz 1912-ben 
még jóformán teljesen anyagi kérdések domináltak és a taní tók egyes képviselői ta lán 
kissé szélsőséges hangon adtak kifejezést véleményüknek. Azóta fokozatos fejlődést 
látunk, a tanítóság önként tol ja háttérbe anyagi természetű baja inak tárgyalását , hogy 
pedagógiai, kultúrpolit ikai és más általános érdekű kérdések megvitatására összponto-
síthassa érdeklődését. Így mindig nagyobb és nagyobb részét foglalják el a tanács-
kozásoknak azok az életbevágóan fontos kulturális kérdések, amelyek felől a jövő 
Magyarország nevelőinek határozott véleményt kell alkotniok. 
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A háború utáni demokratikus fejlődés, de magának ennek a világkatasztrófának 
szomorú tapasztalatai is fokozottabban ráirányították az egész magyar társadalom 
figyelmét a népnevelés és népművelés fontosságára és így minden külső erőszakolás 
nélkül is a tanítók munkája sokkal inkább az érdeklődés központjába jutott , mint 
amennyire ez a múltban volt. Az általános választójog megvalósítása, a titkos 
választójog kérdésének a magyar közvéleményben való felszínen tartása a jövő 
nemzedék politikai (természetesen nem pártpolitikai) nevelésének kérdését is 
különösen jelentőségteljessé tette. De ezt kívánta meg a mindjobban kiépülő 
helyi önkormányzatok érdeke is, az ezek keretében intézett ügyeknek foko-
zottabb fontossága. Ma már mindenki meg van arról győződve, hogy azoknak 
a tényezőknek — akiknek a községi és megyei autonómiák és az egyházi ön-
kormányzat révén a lakosság vitális érdekű ügyeinek intézésébe befolyást kell gva-
korolniok — a politikai és közigazgatási tudását meg kell erősíteni. A háború után 
Magyarország megcsonkítva, megtépve bár, de elnyerte teljes függetlenségét. Most 
nem vagyunk Ausztriával közösségben és ezért úgy külpolitikai téren, mint belpoliti-
kánkban minden döntő lépés sajá t akaratunkból, saját felelősségünkre történik. Egy 
elhibázott külpolitikai sakkhúzás nemzedékek életét tehetné elviselhetetlenné. Jó bel-
politikánktól pedig, például a konszolidáció biztosításától, egyes pénzügyi és gazdasági 
természetű intézkedésektől, jóformán egész létünk függ. Ezért tehát a kül- és a bel-
politikában, országos viszonylatban és a helyi autonóm életben óriási jelentőségű, hogy 
az összlakosságnak minden fontos kérdésben józan, reális és jövőnk szempontjából 
megfelelő-e a felfogása. 

De fokozódott a fontossága a nép széles rétegei gazdasági műveltségének is, mivel 
a létért való küzdelem a legutóbbi években különösen megnehezedett. A mai gazda, 
iparos, kereskedő nem rendelkezik biztos piaccal, termelését, tevékenységét a változó 
gazdasági viszonyokhoz kell alkalmazni; a legolcsóbban a legjobbat és a legtöbbet kell 
termelnie, hogy boldogulhasson. Ezért mindenkinek, még a magyar társadalom leg-
egyszerűbb tagjának is tájékozódnia kell a gazdasági viszonyok felől, a váltakozó 
értékesítési módok és lehetőségek kérdéséről, hitel- és kamatügyekről éppúgy, mint 
a termelés racionalizálásának minden tényezője felől. Óriási a jelentősége tehát 
a gazdasági ismeretek minél szélesebb körökben való elmélyítésének és i t t a magyar 
tanítóságra döntő szerep vár. Emellett — amint ezt már sokszor kifejtettem — az 
értelmi képzésen kívül az akarat nevelése, a jellemképzés, az érzelmek nemesítése és 
a testnevelés is nagy figyelmet és megfeszített munkát követel pedagógusainktól. 

De megsokszorozódtak a tanítók feladatai az oktatáson túlmenőleg is, mert a ren-
des mindennapos elemi, sőt az ismétlőiskolai oktatáson kívül is az iskolánkívüli 
népművelés terén a tanító működése az, amely legtöbb eredménnyel kecsegtet. Emellett 
gondoljunk a leventeoktatásra, a tanyai lakosság, a falu népe, vagy a kisváros egyes 
rétegeinek társadalmi szervezésére, az egyesületeknek, a dalárdáknak, a szövetkezetek-
nek és sok más kulturális vagy gazdasági alakulatnak fontos feladataira, ahol min-
denütt a tanítóság vezető munkáján fordul meg a siker. 

Megsokszorozódott tehát a tanító tevékenységi köre és megnövekedett az egyes 
feladatkörök ellátásának fontossága is. Ezt érzi a magyar tanítóság is, amely ú j és 
folyton nehezebb feladatainak megoldásához szükséges ismereteket, inspirációt, útmuta-
tást várva, örömmel jön össze az ilyen nagy seregszemlékre és szeretne szellemi útra-
valót magával hazavinni, melyet nehéz feladatainak munkálásánál felhasználhatna. 

Jól tudjuk, hogy a tanítóságnak még sok vágya van anyagi téren, amelynek telje-
sítése pénzügyi okok miatt eddig nem volt lehetséges. Vannak erkölcsi elismerésre 
vonatkozó kívánalmai is, amelyek részben még szintén nem nyertek kielégítő megoldást. 
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Azonban ne azt nézzük most, hogy minden panasz orvosoltatott-e, minden vágy tel-
jesült-e, lianem inkább gondoljunk megnyugvással arra, hogy a fejlődés iránya 
javulást mutat , a tanítóság megbecsülésében és anyagi viszonyait illetőleg a háború 
óta előnyös változás állott be. Hogyha a tanítóság helyzete a többi hasonló képzettségű 
tisztviselőéhez mérve talán egyes vonatkozásokban és a megélhetési viszonyokat 
tekintve még abszolúte is nem mondható ideálisnak, mégis nagy haladást állapíthatunk 
meg, ha a háború előtti tanító helyzetét a mai népnevelők sorsával hasonlítjuk össze. 
Nem akarom az 1920 óta a tanítók érdekében tet t intézkedéseket felsorolni, hanem 
csak egy-két legújabban nyilvánosságra jutott olyan tervre szeretnék röviden rámutatni, 
amelyek már megvalósulás előtt állanak. Utalok a vidéki és főleg a tanyai tanítók 
gyermekei neveltetésének ügyére, amelynek megkönnyítését a kormányzat egyik leg-
sürgősebb feladatának minősítette. Ezen kijelentést már a közeljövőben tettek fogják 
követni. Talán már őszre elkészül az első magyar tanítói internátus, amelyet 
—- még néhai Klebelsberg Kuno kultuszminiszter elgondolásának alapulvételével — 
Szegeden a tervezett helyen és az öt évvel ezelőtt megállapított méretek között fog 
a kultuszkormány megvalósítani. Az intézet az egész magyar tanítóság egyetemének, 
de elsősorban a magyar állami és községi tanítók gyermekeinek középfokú iskolai 
oktatását fogja szolgálni. Ez a szegedi internátus csak első lépés, reméljük, hogy ezt 
az egyházak részéről más hasonló intézmények építése fogja követni. Mert hiszen az 
elemi iskolai beiratási díjakból befolyó összegek célja elsősorban ilyen intézetek léte-
sítése és így egyházainknak meglesz a módjuk, hogy az ország különböző részein 
ilyen épületeket emelhessenek. Emellett talán néhány év múlva az állami és községi 
iskolai beiratási díjak alapjában is fog oly összegű fedezet összegyűlni, amely hasonló 
intézményeknek az ország más centrumaiban való létesítését is lehetővé teszi. 

A jelenleg bizalmas megvitatás alatt álló és az iskolafelügyelet reformjáról szóló 
törvénytervezet a tanítóságnak egyszerre két kívánságát honorálja. Az egyik, hogy 
bizonyos esetekben és mértékben a tanítóság is vonassék be a magasabb tanügyi 
teendőket végzők táborába. Ezt a kívánalmat a törvény úgy akar ja megvalósítani, 
bogy a kultuszminisztert felhatalmazza, a felmerülő szükséghez képest, a tanügyi 
fogalmazói létszám terhére polgári, illetőleg népiskolai tanítóknak kinevezésére is. 

A másik fontos esemény pedig az lesz, hogy — a törvénytervezet szerint — az 
Iskolafelügyeletbe a tanítóság kiválóbbjai is bevonatnak és ezek pedagógiai tapaszta-
lataik alapján önmaguk fognak irányt szabhatni kartársaik munkájának. E törvény-
javaslat ugyanis azt tervezi, hogy az óvodák és népiskolák tanulmányi felügyeletében 
körzeti iskolafelügyelők működjenek közre. Ezeket a felügyelőket pedig a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter népiskolai tanítói oklevéllel és legalább tízévi tanítói szolgá-
lattal bíró tanítók vagy igazgatók sorából választja ki. Ezek a pedagógiai szervek a 
tanfelügyelőségeket és az ő révükön a több tanfelügyelőséget magasabb egységbe össze-
foglaló középfokú tanügyi hatóságot, a tankerületi főigazgatóságokat is állandóan tájé-
koztatni fogják iskolalátogatási tapasztalataikról, javaslatokat tesznek, előterjesztik 
a célszerűnek látszó pedagógiai újításokra vagy másirányú elvi reformokra vonatkozó 
gondolataikat. Megvalósul tehát a tanítóság régi óhaja, nemcsak munkása lesz a nép-
oktatásnak, de az iskolafelügyelet és a tanügyi fogalmazói státus révén részese lesz 
a népoktatás irányításának is. Ezek és a tanítóság súlyának emelésére tervezett más 
intézkedések mind a tanítóság tekintélyének öregbítésére is szolgálnak. 

Az ilyen rendelkezések közvetve még a tanítóság anyagi helyzetének javítása 
szempontjából is fontosak. Mert nem attól függ a siker, hogy a tanítóság milyen 
erélyesen ad hangot anyagi természetű kívánságainak, nem önmagát kell óhajtásainak 
jogos volta felől meggyőznie, hanem az egész magyar közvéleményt kell jogos érdekei-
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n e k képv i se l e t é r e m e g n y e r n i e és a m a g y a r közélet ös szes vezető t é n y e z ő i t kell a m a g y a r 
t a n í t ó s á g é rdekében so rompóba á l l í t an i . E z t ped ig c s a k úgy é r h e t i el a m a g y a r t a n í -
tóság, h a m u n k á j á t közmegelégedésre végz i és ezen ú j n a g y f e l a d a t k ö r ö k e l l á t á s á b a n 
is m é l t ó a n k ivesz i részét . 

A m u l t a k t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n b i z to san remélem, bogy az 1935. évben t a r t a n d ó 
t a n í t ó i n a g y g y ű l é s is emelkede t t h a n g u l a t b a n , előkelő m o d o r b a n f o g lefolyni , m é l y e n 
szán tó és é r t ékes szel lemi t a r t a l m ú t á r g y a l á s a i t e r m é k e n y és ú j gondola tok fe lve té -
sével f o g j á k a m a g y a r t a n í t ó s á g megbecsü lésé t n ö v e l n i és b i z o n y í t é k a i lesznek a n n a k 
az á l t a l a m m i n d i g h a n g o z t a t o t t g o n d o l a t n a k , h o g y a magyar tanítók nem a nemzet 
napszámosai, hanem a nemzet apostolai. H a ez az apostol i l e l k ü l e t : va l lásos érzés , 
h a z a f i a s lelkesedés, k i t a r t ó m u n k a k e d v és kellő t á r g y i t u d á s a j ö v ő b e n is meglesz é s 
még n ö v e k e d n i is fog, a k k o r n incs o k u n k ké t ségbeesn i a m a g y a r j ö v ő felől. A m a g y a r 
f a j b a n m e g v a n a képes ség és erő s o r s á n a k j o b b r a f o r d í t á s á r a , c sak legyenek o lyan 
nevelői, k ik n a g y és nehéz f e l a d a t á n a k s ikeres e lvégzésére i s m e r e t e i t megsokszorozzák , 
a k a r a t á t , j e l l emét megacélozzák és h a z a f i a s érzését soha el nem a l v ó l á n g r a l o b b a n t j á k . 
E b b e n a r e m é n y b e n bizalommal , szere te t te l és t i sz t e l e t t e l üdvöz löm a m a g y a r o r s z á g i 
n é p t a n í t ó k n a k a közel jövőben összeülő I X . E g y e t e m e s Gyűlésé t és ennek m u n k á s s á -
g á r a a M i n d e n h a t ó g a z d a g á ldásá t és segede lmét k é r e m . 

A ÜZILŐFÖLD (VÁROS, FALU, TAHYA) ÉLETE 
A TAHÍTÓ 3IIJHÍKÁJÍÁBAX. 

írta : P A D Á N Y L F R A N K A N T A L dr. 

A . népiskolai Tanterv és Utas í tás nagy jelen-
tőséget tu la jdoní t a szülőföld kérdésének. 
Amennyire lehetséges, minden tantárgy for rá-
sát a szülőföldben keresi, életet törekszik adni 
annak a régi elvnek: a közelebbiről ha lad junk 
a távolabbira. 

Most nézzük meg néhány példában, hogy a 
népiskolában mennyire lehet az egyes tan tár -
gyakban a szülőfölddel kapcsolatot találnunk, 
illetőleg mennyiben kell minden tan tá rgy 
igazi forrását a szülőföld életében keresnünk. 

L A hit- és erkölcstan sok vonatkozásban a 
szülőföldhöz kapcsolódik. I lyen vonatkozások a 
templom, az istentiszteletek, a harang, a te-
mető, a lelkész különböző ténykedései, a vallá-
sos hagyományok stb. — 2. A beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a legjellegzetesebben muta t j ák 
az iskolai munkának a szülőfölddel való kap-
csolatát. Ennek a keretében aka r juk a gyer-
meket olyan értelmi, erkölcsi és esztétikai ér-
tékekkel ellátni, hogy közvetlen környezetének 
— s ezzel nemzetének — szebb, nemesebb kul-
túrtényezője legyen. — 3. A nyelvi magyará-
zatokban elsősorban azt a nyelvet beszéljük 
meg, amelyet a gyermek otthonról hozott. 
A nyelvi magyarázatok során tudomásul kell 
vennünk annak a vidéknek esetleges tájszólá-
sát. Tudomásul kell vennünk, hogy a gyerme-
kek nem valamely légüres térből, hanem eb-
ből a határozott községből kerülnek az isko-
lába, amelyben ilyen és ilyen módon beszél-
nek. Azt a csúnya beszédet a k a r j u k eltüntetni, 
amely ebben a községben dívik. — 4. Az olva-

sás és olvasmány-tárgyalás során elsősorban 
azokat az olvasmányokat tárgyal juk, amelyek 
szülőföldünkhöz közelebb állnak. Az olvasmá-
nyok tárgyalásával elsősorban a szülőföld er-
kölcsi hibái t akar juk gyomlálni és a szülőföld 
erényeit ápolni. — 5. A fogalmazási órákon a. 
gyermekek életével kapcsolatos tételt adunk. 
Ezek az élmények általában a szülőfölddel kap-
csolatosak. — 6. A történelem taní tásának leg-
természetesebb alapja mindaz, amit községünk 
— mint történelmi emléket — felmutathat . — 
7. A polgár i jogok és kötelességek tan í tásá t 
azzal helyezem biztos a lapra , ha a kérdéseket 
a lehetőség szerint a szülőföld életéhez kap-
csolom. A járásbíróságot a község b í r á j ának 
működése a lap ján ér te the t jük meg. Az ország 
alkotmányát pedig csak úgy érti meg a gyer-
mek, ha azt a község alkotmányából, szerve-
zetéből magyarázzuk meg. — 8. Minden föld-
r a j ztanulás a lap ja a szülőföld rajza. — 9. A szá-
moláshoz és méréshez a legtöbb anyagot a 
szülőföld körü l található adatok szolgáltat-
ják. — 10. A természetrajz központja a szülő-
föld növény-, állat- és ásványvilága. — 
11. A természettanban fontos szerepet játsza-
nak azok a gépek, amelyek a mi községünkben 
láthatók. A hajcsövesség jelenségeit úgy értet-
he t jük meg legjobban, amin t azokat a mi föl-
dünkön f igyelhet tük meg. — 12. A gazdaság-
tanban azok a kérdések á l lnak homloktérben, 
amelyek a r r a alkalmasak, hogy a mi községünk 
ha tá rá t tegyük értékesebbé. A szülőföld gazda-
sági hibáit aka r juk elsősorban eltüntetni. — 
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13. Az egészségtanban ennek a községnek az 
egészségügyi viszonyait akar juk elsősorban 
jobbá tenni. — 14. A ra jzban és kézimunkában 
azt aka r juk különösebben szolgálni, amire en-
nek a községnek elsősorban szüksége van. — 
15. Az ének taní tásával ennek a községnek a 
jó dalait aka r juk elsősorban továbbplántálni 
és ennek a községnek nem magyaros dalait 
aka r juk — jobb dalok révén — eltüntetni . 

Ezeket a törekvéseket azért kötöttem most 
egy csokorba, hogy népiskolai vonatkozásban 
tisztán lássuk a szülőföld egyetemes jelentő-
ségét. — Most jön e kérdés tanítóképző-intézeti 
ügye. Ha a népiskolában a szülőföld egyete-
mes kérdés, akkor a tanítóképző-intézetben 
sem csonkíthat juk meg. Hiszen a tanítóképző-
intézetben a sziilőföldismertetés leglényegesebb 
mozzanata az, hogy előkészítjük a növendéket 
a r ra , hogy majdan a sa j á t népiskolájában jól 
csinálhassa a szülőföld kérdése körül való teen-
dőit. Ezzel a szülőföld kérdésének terjedelmét 
világítottam meg. 

Azonban nemcsak a r ra akar tam rámutatni , 
hogy a szülőföld kérdését teljesebbé kell ten-
nünk, hanem a r r a is szeretném a figyelmet 
felhívni, hogy a szülőföld ügyét — a lehető-
ség szerint — szaktárgyával kapcsolatosan 
minden tanárnak kellene tárgyalnia, feldolgoz-
nia. Eme részletmunkák mellett volna egy ta-
nár, aki a kérdés egységét képviselné. 

Hogy a szülőföld számára így megállapított 
anyagot mely módszer szerint t á rgya l juk , a r ra 
nézve csak egy negatív és egy pozitív elvet 
akarok érinteni. A negatív elv az, hogy itt 
egyrészt a tá rgy természetével ellenkezik a 
tankönyvhasználat , másrészt pedig nem kívá-
natos ezt a kérdést rubr ikák mechanikus ki-
töltésével elintézni. A pozitív elv az, hogy ki-
rándulások, személyes tapasztalatok alapján 
— a t anár segítségével —• a növendék állítsa 
össze az intézetnek — mint szülőföldnek — a 
leglényegesebb jellemvonásait. Kívánatos, hogy 
minden egyes intézeti kirándulás — a lehető-
ség szerint — a szülőföld (intézeti szülőföld) 
megismerését is szolgálja. Ha a szülőföld gon-
dolatát a tanár tes tüle t ebben az értelemben 
fogja fel, akkor az érdekelt t anárnak a IV. 
évben feldolgozásra számottevő anyag áll ren-
delkezésre. — Sajá tos szempontomnál fogva 
több időt nem szentelhetek kérdésünk eddig 
érintet t részének. E kérdés másik nagy részé-
hez a következő ú t vezet. 

Ha a r r a gondolunk, hogy napja ink pedagó-
g iá ja szerint a népiskola középpontja a nép-
iskolás gyermek, és ehhez hasonlóan a tanító-
képző-intézet középpontja a tanítónövendék, 
akkor igen könnyen előrejuthatunk kérdésünk 
további ta r ta lmának kutatásában. H a a tanító-
képzés központja a tanítónövendék, akkor a 
szülőföld kérdését nem intéztük el azzal, hogy 
megbeszéltük az intézet környezetét — mint 
szülőföldet —, hanem a növendék szülőföldjét 
is kell f igyelmünkre méltatnunk. Az intézeti 
szülőföld-tanulmány értékes munka, de ennél 
nagyobb élményt jelent a növendékre nézve 
az, ha sa já t szülőföldjét is tanulmányozhat ja 

megadott szempontok szerint. De még ennél is 
sokkalta súlyosabb érv követeli azt, hogy a 
növendék sajá t szülőföldjéről készítsen ilyen 
szociográfiai tanulmányt . Ugyanis a növendék-
nek erősen a lelkére kötjük, hogy majdan sa-
ját iskolájában iparkodjék tan í tványa i t minél 
jobban megismerni. A tanító e r re csak akkor 
kepes, ha lá t ja azt az anyagi és szellemi kör-
nyezetet, amelyben a gyermek eddig fejlődött. 
Azaz a tanítónak tanulmányoznia kell közsé-
gének anyagi és szellemi jelenségeit. De hogy 
az erre vonatkozó képességet és készséget meg-
szerezze, már a tanítóképző-intézetben is kell 
ilyen tanulmányt vele csináltatnunk. Er re leg-
alkalmasabb az az eljárás, amely a növendék 
otthonáról készített szülőföld-tanulmányt. Ha 
most ezt a gondolatmenetet továbbfüzzük, ak-
kor azt kell mondanunk, hogy a tanítónak 
nemcsak ebből a szempontból kell majdan mű-
ködése helyéről község-tanulmányt készítenie, 
hogy lássa azt a környezetet, amelyben tanít-
ványa i eddig nevelkedtek, hanem azért is, hogy 
községében megállapítsa azokat a teendőket, 
amelyek rá várnak . Növendékeinknek rá kell 
mutatniok arra, hogy szülőföldjükön való ta-
pasztalataik a lapján, ha a szülőföldjükre mint 
taní tók kerülnének, miben lá tnák a legfonto-
sabb iskolai és leglényegesebb iskolánkívüli 
feladatokat . Minden egyéb körülménnyel való 
foglalkozás csak a r r a szolgál, hogy ezekre a 
főkérdésekre feleletet adhassanak. 

Miután így e l ju to t tunk kérdésem leglényege-
sebb pontjához, röviden érintem e kérdés múlt-
j ának és jelen i rodalmának ama mozzanatait, 
amelyeket a lkalmam volt tanulmányozni. 

I m r e Sándor „Nemzetnevelés" c ímű könyvé-
ben (1912) a következőket mondj ci I ,, . . . cl köz-
nevelés kormányzása érdekében t a r tom neveze-
tes feladatnak, hogy gondosan áll í t tassék össze 
egész országunk nevelésügyi á l lapot ra jza . . . 
szükséges volna minden községről meglennie a 
személyes tapasztaláson alapuló részletes rajz-
nak, melyben a művelődési viszonyok, feleke-
zeti és nemzetiségi állapotok, a lakosság fog-
lalkozása, vagyoni állapota, jelleme, gondolko-
dása, törekvései együt t volnának. Ebből de-
rü lne ki: milyen i rányú szükségleteket kell 
ott a köznevelés legfőbb őrének kielégítenie." 
(204. lap.) 

Barabás Endre a dévai áll. tanítóképző-inté-
zet 1913/14. évi értesítőjébe „Gondolatok a nép-
t&nítóképző-intézeti szociális i r ányú nevelés-
ről" címen vezető cikket írt, amelyben többek 
között a következőket mondja: „Egy olasz köz-
mondás szerint: egyetlen kis falu — egy egész 
világ, azaz a legkisebb falu életében is feltalál-
hatók mindazok az erkölcsi, gazdasági, sőt po-
li t ikai jelenségek is — kicsinyben, amelyek 
nagyban a nemzetek, országok sorsát irányít-
ják, befolyásolják. És ugyan bizony miért ne 
volna elég egy néptanítónövendékre nézve egy 
kicsinyített világ, a szülőfaluja életére vonat-
kozó jelenségek megismerése és mérlegelése, 
hogy majdan egy másik kis világ, leendő mű-
ködési helye szociális életének megismeréséhez 
kedvet kapjon s enngk alapján annak tovább-
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fejlesztéséhez hozzájárulni — kötelességének 
ismerje?!" (5. lap.) 

Quint József az 1925. évi népiskolai tanterv 
készítése körül több ízben hangoztat ta, hogy 
neesak az iskola szóra, hanem a nép szóra is 
legyünk tekintettel. Körülbelül úgy fejezte ki 
magát , hogy a nép szükségletei szabják meg 
az iskola tartalmát. 

Dr . Becker Vendel szerint: „A magyar etno-
g r á f i a tanulmányozása megismertetné a leendő 
magya r tanítót azok lelki vi lágával és élet-
körülményeivel, k iket nevelnie és tanítania 
k e l l . . . A tanítónak a néphez való viszonya, 
a fa lus i és a tanyai nép életének teljes, az il-
lető helység és t a n y a i körzet minden egyes 
t ag j á r a kiterjedő ismerete biztosít ja azt, hogy 
e téren (t. i. a valláserkölcsi élet területén) is 
sikeres munkát tudna végezni." (A tanítókép-
zés reformja . 24 lap, 9. lap.) 

Értékes gyakorlati munkásságot fe j te t t ki e 
téren Mesterházy J e n ő azzal, hogy éveken át 
bizonyos szempontok szerint szülőföld-tanulmá-
nyokat készíttetett. Ügy tudom, több intézet-
ben él egyik vagy másik formában a falu felé 
való törekvés gondolata. 

Dr . Bodor Antal : „A falu megismerése" c. 
füzetében többek között ezeket is mond ja : „Ro-
mániában, ahol a fa lus i tanítók szociális i rányú 
nevelése már négy évtizeddel ezelőtt megindult, 
ú j abban kormányrendeletre minden tanító-
jelöltnek el kell készítenie valamely község 
monográfiáját ." (12. lap.) 

Kiadványaival , szemináriumával nagy mér-
tékben hozzájárul a falu propagálásához a 
Faluszövetség. — Marschall Ferenc dr., föld-
mivel ésügyi á l lamti tkár , a Faluszövetség al-
elnöke, a falu-szeminárium megnyi tásakor — 
többek között — a következőket mondot ta : „Hi-
dat kell emelni a fa lus i nép és a fa lus i intel-
ligencia között is! Én alázattal ha j lok meg a 
falusi jegyző, pap és tanító előtt, akik együtt 
élnek elhagyatottságban a fa lvak lakosságá-
val, de, sajnos, az intelligencia között vannak 
olyanok, akik a fa lun maguknak egy külön 
vi lágot építenek ki, elzárkóznak, s így nem le-
het tiszteletet k ívánni a falusi intelligencia 
i ránt . Vissza kell á l l í tan i ezért a régi patr iar-
kális kapcsolatot a fa lu népe és intell igenciája 
között. Végül hídnak kell épülnie a magyar 
fa lvak alvége és felvége között is, mert, saj-
nos, a falvakban még a kisgazdatársadalom 
sem egységes. Lelkileg, erkölcsileg kell egysé-
gessé tenni a fa lvak lakosságát." 

Legújabban a M a g y a r Társaság keretében 
dr. Steinecker Ferenc egyetemi t a n á r vezetése 
mellett Falukutató Intézet alakult . Kívánatos 
ennek a munkájába belekapcsolódnunk. 

A napokban folyt le Szegeden az I f j ú s á g Szo-
ciális Par lament jének vitaülése, amelyen Ko-
gutovicz Károly (az Alföldkutató Bizottság el-
nöke) hálával emlékezett meg a t anya i taní-
tókról, Szerint'* nekik köszönhető, hogy meg-
szűnt a pár év előtti állapot, amikor a gyer-
mekek 40 százaléka analfabéta maradt" . 

Figyelmünkre kell méltatnunk azt a törek-
vést is, amellyel a cserkészek törekszenek a 
fa lu kérdéseivel foglalkozni. 

A szülőföld-tanulmány szempontjából — többek közt — 
kívánatos forgatni a következő munkákat: 

Éber Rezső: Adat-napló. (Magyar Tanítóképző. 1905.) 
Éber Rezső: Adat-napló. (Néptanítók Lapja. 1927.) — 
Weis Istián: A magyar falu. Budapest, 1931. Magyar 
Szemle Társaság. 79 lap. — Weis István: A mai magyar 
társadalom. Budapest, 1930. Magyar Szemle Társaság. 
239 lap. — Dr. Kerbolt László: A beteg falu. A magyar 
falu szociális és közegészségügyi rajza. Pécs, 1934. 129 lap. 
— llene Lajos: A magyar falu társadalma. Budapest, 
1925. A Falu Országos Földműves Szövetség. 144 lap. — 
Fekete József: Tanítóképzésünk korszerű újjászervezése. 
(Magyar Tanítóképző. 1918. 225. lap.) — Fekete József: 
A magyar népművelés körvonalai. Budapest, 1930. 176 lap. 
— Dr. Imre Lajos: A falu művelődése. Budapest, 1922. 
142 lap. — Demeter Béla: Hogyan tanulmányozzam a 
falu életét? Cluj-Kolozsvár, 1931. Erdélyi Fiatalok ki-
adása. 32 lap. — Gyallay-Pap Zsigmond: A nép és az 
intelligencia. Cluj-Kolozsvár, 1931. 67 lap. — Mikó Imre: 
Az erdélyi falu ós a nemzetiségi kérdós. Cluj-lftilozsvár, 
1932. 134 lap. — Boros Margit: Ostoros község szocio-
gráfiája. (Magyar Szemle 22. kötet, 22. lap.) — Dr. Fodor 
Ferenc: A szülőföld és honismeret könyve. Budapest, 1926. 
283 lap. — A szülőföldismereti anyag gyüjtőfüzete. össze-
állította dr. Fodor Ferenc közreműködésével Orbán And-
rás. — Dr. Sebestyén Gyula és Dr. Bán Aladár: Tájékoz-
tató a Folklore Fellows Magyar osztályának országos 
gyűjtéséhez. Budapest, 1920. — Szentiványi Károly: Fa-
lusi programmok. Budapest, 1920. 290 lap. — Sipos Ká-
roly: Nemzeterősítés kultúrával, neveléssel, előkelőséggel. 
Budapest, 1924. 295 lap. — Dezső Lipót: Az én szülő-
földem. Szombathely, 1930. 147 lap. — Dezső Lipót: 
Magyar hazám. Szombathely, 84 lap. — Undi Mária: 
Magyar Kincsesláda. 1—IV. füzet. Budapest. — Undi 
Mária: Magyar hímvarró művészet. Budapest, 1934. 102 
lap. — Bátky Zsigmond, Győrffy István, Visky Károly: 
A magyarság tárgyi néprajza. I. kötet. Budapest, 435 lap. 
— Győrffy István, Visky Károly: A magyarság tárgyi 
néprajza. II. kötet. Budapest. 443 lap. — Kis Jenő: A nö-
velés körülményei egy alföldi községben. (Nevelésügyi ta-
nulmányoK. Szerkesztette: Imre Sándor. Szeged. 179 1. 
42. 1.) Stb. — A szülőföld kérdésének egyik legfőbb műve-
lője Drozdy Gyula, aki több cikkben ós mintatanításban 
foglalkozott ezzel a kérdéssel. 

Ezekből látható, hogy sok értékes törekvés 
észlelhető e kérdésben, azonban kikristályoso-
dott álláspontunk még nincsen. Azt hiszem, i t t 
az idő, tisztázzuk, hogy a szülőföldre vonatko-
zólag melyek a teendők. Nem a részletek a 
fontosak, hanem az, hogy a város-tanulmány, 
a fa lu- tanulmány és a tanya- tanulmány szük-
ségessége mellett foglal junk állást, ezek meg-
valósítása érdekében határozott megoldást ta-
lá l junk. — Az ér intet t törekvések részben el-
méleti, részben gyakorlat i természetűek, — rész-
ben ismertetik a helyzetet, részben pedig rá-
muta tnak arra, hogy a kívánatos helyzet ér-
dekében mi a teendő, — részben népművelési, 
részben a tanító egész munká já ra kiterjedő tö-
rekvések. Nekünk olyan szülőföld-tanulmá-
nyokra van szükségünk, amelyek a tanító 
egész munká já ra kiterjedő gyakor la t i felada-
tokat tárnak fel. 

A magam részéről 1918 tavaszán tar to t tam 
a TITOE-ben előadást „A pedagógiai tanulmá-
nyok tudatos továbbfejlesztése és helye a hat-
évfolyam á tanítóképzésben" címmel, amelyben 
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a szociológiával kapcsolatosan szociográfiai ta-
nulmányok szükségességét is hangoztat tam. 
1919 október és november havában ta r to t t érte-
kezleteken előadást t a r to t t am a TITOE-ben 
„A tanítóképző-intézet és a népiskola kapcso-
la ta" címen, amely azután memorandum for-
májában felment a minisztériumba. Ez a me-
morandum — többek között — a következőket 
tar ta lmazza: „A tanítóképző-intézeti tanárok 
. . . megragadják a mostani időt arra , hogy a 
tanítóképző-intézet közelebb jusson a néphez. 
Világosan lá t juk, hogy népünk helyzete szabja 
meg a tanítóval szemben támasztandó köve-
telményeket."' (Magyar Tanítóképző. 1919. 58. 
lap.) 1924-ben — bizonyos mértékig — a cse-
lekvés területére léptem, amennyiben tanítvá-
nyaimtól szülőföldjükre vonatkozólag nevelés-
ügyi terepfelvételt kértem. (Magyar Tanító-
képző. 1924. 73. lap.) Ezeken keresztül némi be-
tekintést kap tam a szülőföld családi és iskolai 
nevelésébe. Ezt a részleges munkát 1932-ben ki-
egészítettem, amikor egyetemes szülőföld-terep-
felvételeket, ál lapotrajzokat , szülőföld-tanulmá-
nyokat kezdtem csináltatni növendékeimmel. 
Minden I I I . éves növendéktől az év végén azt 
kérem, hogy a IV. évre a következő szempon-
tok szerint csináljon szülőföld-tanulmányt. 
E szempontok a következők: 

1. A szülőföld fekvése, a laprajza. 2. Törté-
nete (kapcsolatosan a lakosok száma). 3. He-

gyei, vizei, éghaj la ta és természetvilága. 
4. A szülőföld egészségügyi ál lapota. (Lakás, 
táplálkozás, t isztaság stb.) 5. A szülőföld lakói-
nak nyelve, beszédmódja (esetleges csúnya be-
széde), irodalma. 6. A szülőföld lakóinak mű-
veltsége, vallásos és erkölcsös élete (sajátos 
szokás), társadalmi élete, az ál lammal való 
együttérzése. 7. A szülőföld művészete (nép-
művészete, népviselete, dalai stb.). 8. A szülő-
földön való családi és iskolai nevelés. 9. Mi-
vel foglalkoznak szülőföldemen? 10. Szülőföl-
dem anyagi szükségletei. (Hiányok.) Hogyan 
elégíteném ki azokat? 11. Szülőföldem szel-
lemi szükségletei. (Hiányok.) Hogyan elégíte-
ném ki azokat? 

Felmerülhet esetleg az az észrevétel, hogy a 
taná rnak nincsen módjában azokat az adato-
kat ellenőrizni, amelyeket növendékeink ezekbe 
a tanulmányokba beírnak. Ennek az aggoda-
lomnak az e lhár í tására azt k ívánom taní tvá-
nyaimtól, hogy a község valamely hivatalos 
tényezőjével hitelesítsék dolgozataik adatait . 

Ezek a tanulmányok nagyon sok kérdést vet-
nek felszínre, amelyek megbeszélési alkalmat 
adnak arra, hogy a növendékek látását élesít-
sük, problémaérzékét fejlesszük, nevelőerejét 
fokozzuk, vezetői képességét edzziik stb. Olyan 
kérdések ezek, amelyek mind a tanítónövendé-
kek, mind a működő tanítók szempontjából 
égető természetűek. 

A KÜLFÖLDI ÁLLÁSTALAÍÍ DIPLOMÁ§OFIRÓL. 
írta : Dr. OLAY FERENC. 

A jövő társadalmának gazdasági és szociális be-
rendezése merőben attól függ, hogyan találják 
meg a munkanélküliség megoldását, amelyért 
úgy a szellemi, mint a fizikai munkanélküliek 
érdekében egyformán kell harcot indítani és re-
formokat hozni, mert egyformán szenvednek, 
azonos mértékben sú j t j ák őket a szerencsétlen 
állapotok. 

A munkanélküliség kiindulását nem kizárólag 
a világháborúban, vagy az ezt követő időszak-
ban kell keresnünk. Vissza kell mennünk abba 
az időbe, amikor nemcsak külpolitikailag vált 
élessé a nemzetközi helyzet, hanem a gazdasági 
életet is megrázták a válság első jelei. Ezek 
pedig az 1905. évben jelentkeztek, amikor is a 
világtermelés meghaladta a világfogyasztást. 
Egyik okozója ennek a gépi munka fellendülése 
volt, amely túlszárnyalta az emberi munka tel-
jesítményét, nagy fölöslegeket teremtett s eze-
ket felhasználatlanul hagyta. Ez alapon állítja 
Maurette Fernand, a genfi Nemzetközi Munka-
hivatal aligazgatója, hogyha teljes érintetlen-
ségében vissza volna állítható a régi gazdasági 
helyzet, akkor is lenne munkanélküliség! Pon-
tos számítások alapján ugyanis, ha pl. a nagy 
ra jna i iparvidéken csak az 1929. évi termelési 
viszonyokat állítanák vissza, akkor is egyhar-
maddal kevesebb munkásra volna szükség, mert 
a lefolyt öt év alatt annyival növekedett a gé-

pek teljesítménye! Marconi szenátor, a nagy 
olasz feltaláló, 1934 őszén a gép védelmében vi-
szont találóan ír ta , hogy a történelem forduló-
pontján állunk és ezer jel muta t ja , hogy a gaz-
dasági viszonyok meg fognak változni. Még nem 
tudhat juk, vá j jon a háború ennek oka, vagy 
pedig csupán egyik tünete volt-e. Ma az emberi-
ség a munkanélküliség problémája előtt áll s 
gyökerében kell felvenni ellene a harcot. Az 
ember többé nem mondhat le a gépről anélkül, 
hogy visszafelé ne menjen a civilizáció ú t j án . 
A gépet ugyanis sokan igazságtalanul felelőssé 
teszik a bajokért, pedig megkönnyíti az ember 
munká já t és a természetnek oly erőit á l l í t ja 
szolgálatába, amelyeket nélküle sohasem tudott 
volna meghódítani. A gépre szükség van, de 
fegyelmezni kell a gépet, hogy az embernek 
szolgáljon és ne vegye el a munka örömét. 
A szellemi foglalkozású munkanélküliek részére 
nincs különleges megsegítési lehetőség, mert a 
munkanélküliséggel szemben — mint- már emlí-
tettük — csak egységes, azonos eszközökkel lehet 
a harcot felvenni, tehát tekintet nélkül a foglal-
kozás minéműségére, megoszlására, jellegére. 

H a a külföldi állapotokat vizsgáljuk, azt kell 
látnunk, hogy jobb megoldást, mint az 1934. évi 
magyarországi akció, eddig nem találunk, vagyis 
megcsonkított és gazdaságilag is legyengített or-
szágunk az összkormány nagy megértése és ál-
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dozatkészsége, valamint Hóman Bál int vallás-
és közoktatásügyi miniszter szakszerű és oda-
adó i rányí tása segítségével ismét példát mu-
tatott. 

Mindezek megvilágítására és tájékozódásunk 
végett lássuk tehát néhány ország helyzetét a 
tárgyal t szempontból. 

A példaadásban Olaszország ismét, csak elől 
halad, ahol a szellemi és fizikai fiatal munkanél-
küliek számát 1933-ban 250.000-re tették. Ezeket 
az olasz állam munkanélküli segélyben elvből 
nem részesíti, azonban a nagy közmunkáknál 
kapnak alkalmazást. A szellemi munkanélküli-
ség ellen azzal küzdenek, hogy: a) a doktori dip-
lomán kívül állás elnyeréséhez külön állam-
vizsga letétele szükséges; b) az államtól min-
denki csak egy fizetést kaphat ; c) nyugdíjasok 
bizonyos nyugdí jhatáron felül nem alkalmazha-
tók az állami igazgatásban; d) a pályázatokból 
a nők kizárhatók, vagy csak bizonyos százalékig 
vehetők fel; e) a külhonosok alkalmazása az 
ál lamnál tilos, míg a magángazdaságban csak 
engedély alapján; f ) ú j állásokat csak óvatosan 
létesítenek s a szolgálati idejüket betöltött tiszt-
viselők nyugdíjazásával teremtenek helyet az 
i f júságnak. 

Svédországban: a) a 65. életévüket betöltött 
állami tisztviselőket azonnal nyugdíjazzák; b) 
fér jes nőket újonnan nem alkalmaznak, az eddi-
gieket fokozatosan nyugalomba helyezik, vagy 
végkielégítéssel elbocsátják; c) az eddig csak 
érettségihez kötött állások betöltésénél maga-
sabb képzettséget követelnek; d) külhonos csak 
egészen kivételesen kaphat állást. 

Dániában az 1934. év elején a diplomás munka-
nélküliek 2—3000-en lehettek, akiken a kormány 
önkéntes munkavállalás elősegítése ú t j án kíván 
segíteni. 

Finnország csak az egészen vagyontalan diplo-
másokról gondoskodik (munkanélküli segéllyel, 
ingyenétkezéssel); a diplomások elhelyezésével 
ál talában a szakmabeli egyesületek foglalkoznak 
s ezek a Szellemi Munkások Ligájába tömörül-
nek, amely szerv állami támogatásban nem ré-
szesül. 

A diplomások helyzetének javítására szolgál: 
a) a külföldi állampolgárok munkaengedélyének 
megvonása az illetékes szakegyesület véleménye 
a lap ján ; b) az egyetemen a felvételi vizsga meg-
szorítása és hogy a jelentkezőknek csak egyhar-
madát veszik fel. 

Lettországban a kötelező iskoláztatást a fiatal-
ság munkanélküliségének csökkentése céljából a 
16. életévig emelték fel. Biga városa 1933 októ-
ber havában a fiatal munkanélküliek elhelyezé-
sére otthont alapított. 

Észtországban: a) az általános ínségmunkák-
kal kapcsolatban állástalan diplomások is el-
helyezkedést nyerhetnek s irodai munkára alkal-
mazzák őket, körülbelül havi 30 P ínségsegély 
fejében; b) külföldiek alkalmazására csak a 
belügyminiszter adhat engedélyt, és pedig egy-
szerre csak egy évre. Újabban a régi külföldi 
alkalmazottaknak egymásután felmondtak, ú ja-
kat pedig egyáltalában nem alkalmaznak; c) 
1926 óta egy személy több állást közhivatalban 

nem tölthet be s kivételt a kormány csak külö-
nösen megokolt esetekben tehet; d) a köztiszt-
viselő-házastársak közül, ha csak egyiknek is 
alapfizetése meghaladja városokban a havi 140. 
vidéken a havi 80 észt koronát (ugyanannyi 
pengő), egyikük elbocsátandó; e) a nyugdíjkor-
ha tá r t elért tisztviselők azonnal elboQsátandók. 

Csehszlovákiában a fiatalság munkanélküli-
sége nem régi keletű, de súlyos jelleget öltött. 
A közoktatásügyi és népjóléti minisztériumok 
tanfolyamokat szerveztek a fiatal munkanélkü-
liek részére. Az állami statisztikai, hivatal és a 
népjóléti intézet megkezdték a szellemi foglal-
kozású munkanélküliek összeírását. 

Németországban: a) már a középiskolába is 
csak a különböző hivatások szükségletének meg-
felelő számban vehetők fel a tanulók; b) az 
érettségi vizsgabizottság egyeseket bár érettnek 
nyilvánít , eltanácsolhat a főiskolai tanulmányok 
megkezdésétől; c) az 1934. évben érettségizők 
közül csak 15.000 bocsátható főiskolai tanulmá-
nyokra, amely szám az egyes országok között 
arányosan osztatott fel. A nőkre nézve a meg-
ál lapí tot t számok 10%-a a maximális felvételi 
lehetőség; d) minden iskolaigazgatási körzetre 
nézve megállapíttatik a tanári gyakorlóévre fel-
vehetők száma, amely nem lépheti túl az azon 
évben tanári pá lyára lépők számának felét; 
e) az 1933 június 30-i birodalmi törvény értel-
mében elbocsátandók azok a női alkalmazottak, 
akiknek fér je felmondhatatlan állásban van; 
f ) az álláshalmozási esetek egyénenként bírái-
t a tnak el; g) az egész birodalomban megszer-
vezett „Akademische Selbsthilfe" intézménye 
igyekszik a leghivatottabb állástalan diplomá-
sokat állásba jut tatni , a többit pedig gyakorlati 
pá lyára irányítani. Akin egyelőre nein tudnak 
segíteni, azt munkatáborba küldik. 

A Saarteriilet kormányzótanácsa 1933 novem-
berében bevezette az önkéntes munkaszolgálatot 
a 18—25 éves fiatal munkanélküliek részére, akik 
20 hétre alkalmaztatnak. 

Franciaországban az 1934. év első felében nyug-
talanító mérvet öltött az állástalan diplomások 
száma. A „nagy" iskolákat végzettek száma áp-
rilisban 2000-et tett ki. Azonban a franciaországi 
helyzetnek enyheségére vall. hogy azok a diplo-
mások, akik „havi 800 frankból vegetálnak", 
nem tekinthetők állásba jutottaknak! Ugyan-
csak jellemző az a tény, hogy a f ia ta l diplomá-
sok mindinkább lemondanak különleges kép-
zettségük alapján való elhelyezkedés i ránt tá-
masztott igényeikről. Az állásnélküliség főoka 
a tanulók számának nagy növekedése, amely 
1934-ben kétszerese volt az 1920. évi egyetemi 
beiratkozok számának. E növekedésnek egyik 
legfőbb magyarázatául az alkalmazást kereső 
nők számának emelkedését jelölik meg. 

A pénzügyminiszter 1933 január hó 2-án egy 
évre beszüntette az állami állásokra való fel-
vételt, amely a fiatalság boldogulásának vágta 
volna út ját , de ez politikai nyomásra hamarosan 
lényegesen enyhíttetett. 

A nemzetnevelésiigyi minisztériumban szerve-
zetet létesítettek az állástalan diplomáskérdés 
adatainak összegyűjtésére és megfelelő törvény-
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javaslat előkészítésére, továbbá a minisztérium-
nak feladatává tették, hogy a diplomát szerző 
i f j aka t rendszeresen tájékoztassa a megürülő 
állások számáról és feltételeiről. 

Az állásnélküli diplomások intézményes el-
helyezésének kérdésével a következő irányban 
foglalkoznak: a) a nyugdíjazási korhatár (75év) 
leszállításával; b) az álláshalmozás megszünte-
tésével és a nyugdíjasok állásvállalásának el-
ti l tásával; c) a fér jes női alkalmazottak számá-
nak apasztásával; d) a diplomások külföldön, 
szabadpályákon való elhelyezésének előmozdí-
tásával, vagy a gyarmatok felé való irányítá-
sával és e) a közvetítő kereskedelemben való 
elhelyezésükkel. 

Belgiumban a képviselőház 1933 március havá-
ban megbízást adott a kormánynak, hogy a fia-
tal munkanélküliek nevelése érdekében kezde-
ményező lépéseket tegyen. 

Németalföldön a népjóléti, közoktatásügyi és 
közgazdaságügyi miniszterek közösen szerveze-
tet létesítettek, amely az egyetemek, főiskolák 
és műszaki iskolák fiatal diplomásainak elhelye-
zésével és szakszerű tájékoztatásával foglalkozik. 

Ausztriában: a) a szövetségi kormány 1933-ban 
kimondta, hogy az államnál alkalmazott férjes 
nőket el kell bocsátani, ha a f é r j állandó jellegű 
állami vagy más közszolgálatban áll és havi-
fizetése bizonyos ha tárná l magasabb; b) ugyan-
ezen rendelet értelmében férjes nők a jövőben 
nem vehetők fel közszolgálatba, kivéve a kifeje-
zetten női természetű munkaköröket (pl. postai 
tisztviselőnők, dohánygyári munkásnők stb.); 
c) a nem-férjes nők alkalmazásával szemben 
általános tilalmat nem állít fel a rendelet, de 
ú jabban ezeknek az alkalmazására főleg csak 
az említett női munkakörökben kerül sor. 

1933 tavaszán egy rendelet fizetési maximumot 
állapított meg a nyilvánjogi testületek (kama-
rák, társadalmi biztosítási intézetek) alkalma-
zottaira nézve. Külföldi állampolgárok közszol-

gálatba nem léphetnek. Magánvál la la tokra a 
belföldi munkaerők érdekeit védő törvények 
irányadók. 

Angliában a „Civil Service Commission" hi-
vatalosan közli a megüresedett állandó állásokra 
hirdetett összes pályázatokat. Továbbképző köz-
pontokat szerveztek, hogy ezek mindkét nem-
beli fiatalságot a demoralizáció veszedelmétől 
távoltartsák, a munkakedvet bennük fenntar t -
sák és megkönnyítsék elhelyezkedésüket. 

Bulgáriában a helyzet azért nehéz, mert az 
állam nincs abban a helyzetben és szükséges 
anyagi eszközök birtokában, hogy kellően támo-
gassa a fiatal munkanélkülieket, akiknek így a 
szenvedése és nyugtalansága nagy. Semmiféle 
intézmény nem foglalkozik az állástalan diplo-
mások elhelyezésével. 

Görögországban a kormány a szellemi munka-
nélküliség csökkentése végett az egyetemi hall-
gatók számát 500-ban állapította meg. A tódulás 
azonban az egyes karokra oly nagy volt, hogy 
1933-ban a kitűzött számnak majdnem három-
szorosát (1400) voltak kénytelenek felvenni. 

Az Egyesült Államokban 1933-ban 600.000 fia-
tal munkanélküli volt, ezek között '250.000 ser-
dülő, akik elhagyva szüleiktől, vagy sa já t aka-
ratukból, államból-államba vándoroltak. 1933-
ban különleges tanfolyamokat és alkalmazást 
közvetítő helyeket szerveztek. Roosevelt elnök 
pedig az iskolakötelezettségnek a 16. életévig 
való kitolását helyezte kilátásba. 

Tényként fogadhat juk el tehát, hogy a munka-
nélküli fiatalság — értve ez alatt úgy a szellemi, 
mint a fizikai munkával foglalkozókat — tekin-
télyes számban foglal helyet a munkanélküliek 
sorában. Ál l í tha t juk a hiteles nemzetközi statisz-
tikai adatok alapján, hogy minden országban a 
25. életéve a la t t levő munkanélküli fiatalság a 
munkanélküliek 25%-át teszi ki. A világon ezek 
szerint több mint 4 millió f ia ta l van tétlenségre 
kárhoztatva, akiknek alig van meg az elvisel-
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hető létfenntartásra szükséges anyagi lehetősé-
gük. Egyes országokban ugyan (Németország, 
Ausztria, Egyesül t Államok, Lengyelország és 
Kanada) a munkanélküliek száma némi csökke-
nést mutat, de ennek csak a munkaidő leszállí-
tása és nem a termelés fokozása az oka. 

A fogyasztóképesség emelésében és a termelés 
fokozásában találjuk meg tehát végeredmény-
ben a diplomás i f j ú s á g munkanélküliségének 
orvoslását is, mert e két tényező egészséges ki-
a lakulása teszi lehetővé komoly és intézményes 
elhelyezkedésüket, valamint boldogulásukat. 

TJ ELIEMI ISKOLAI TASTERV ^ 
OJLASZORSZÁOBAN. 

í r t a : MÁRFFY OSZKÁR. 

t i z e n e g y évvel azután, hogy a fasiszta kor-
mány megalkotta a kiváló bölcsész és pedagó-
gus, Giovanni Gentile i rányí tása mellett a 
maga szellemének megfelelő és a maga elé tű-
zött célokat szem előtt tar tó elemi iskolai tan-
tervet és utasí tásokat , ez év szeptember végén 
már ú j tantervet adott ki Francesco Ercole, 
nemzetnevelésügyi miniszter. Az ú j tan te rv 
tulajdonképen nem re formjá t jelenti a nagy-
jában bevált 1923-as tantervnek, hanem csupán 
többé-kevésbbé lényegbe vágó módosításokat, 
amelyek az azóta szerzett tapasztalatokra tá-
maszkodnak és a lefolyt idő alat t alakult , il-
letve kifejlesztett i f júsági balilla-szervezetek-
hez is alkalmazkodnak. 

A tantervet magának a Ducenek szavai ve-
zetik be, amelyek tömör szavakban kifejezésre 
j u t t a t j á k az ú j tanterv megalkotásában ér-
vényre jutot t szempontokat: „Az olasz iskola 
— mondja Mussolini •— minden fokozaton és 
minden tanításában kell, hogy át legyen hatva 
a fasizmus eszmevilágától, nevelje az ifjúsá-
got arra, hogy megértse a fasizmust, hogy 
megnemesedjék a fasizmusban és hogy a fa-
siszta forradalomtól teremtett történelmi lég-
körben éljen". 

Az ú j elemi iskolai tanterv a tanító elé t á r j a 
az eredményt, amelyet az állam minden egyes 
iskolai évben elvár az ő munkájától , de vi-
szont meglehetősen szabad kezet enged neki a 
cél elérésére a lkalmas eszközök és módszer 
megválasztásában. Azonban éppen ezért el-
v á r j a a tanítótól azt is, hogy felelőssége tuda-
tában, fontos h iva tásának sikeres betöltése ér-
dekében igyekezzék sajá t ku l tú rá já t is egyre 
jobban elmélyíteni. Az ú j tanterv nem hoz 
meglepetéseket a tanítóságnak, már csak azért 
sem, mert a tantervrevízióban magától a ta-
nítói kartól kifejezésre ju t ta to t t óhajtások és 
javaslatok csaknem egész ter jedelmükben va-
lóra váltak. Ér the tő tehát az a megelégedett 
érzés, amellyel az olasz elemi iskolai taní tó-
ság fogadta az ú j tantervet . 

Lássuk most má r részleteiben is az ú j tan-
terv rendelkezéseit. 

Az elemi iskola öt osztályból áll. Vala-
mennyi osztályban szerepel a vallástan, az 
olasz nyelv (írás és olvasás), a számtan, a be-
széd- és értelemgyakorlatok („nozioni var ié" : 
különféle ismeretek címén), a szépírás és sza-
valás, az ének és rajz, mint „művészeti okta-

tás", továbbá „szórakoztató szellemi foglalko-
zások" és a leányiskolákban a kézimunka. A 
földrajz és a történelem tanítása csak a I I I . 
osztálytól veszi kezdetét. A torna most már 
nem szerepel az elemi iskola t an tá rgya i sorá-
ban, mivel az iskola keretén kívül a balilla 
i f j ú ság i szervezetek a tanulókkal nem csupán 
testgyakorlást , hanem katonai jellegű gyakor-
latokat is végeztetnek. 

A vallástanítás a legfőbb imákkal, az evan-
géliumokból, majd (a I I . osztályban) az ótesta-
mentumból is ve t t történetekkel kezdődik. 
Ezeket követik az imák magyarázatai , a Meg-
váltó életének és a katolikus egyház történe-
tének részletei, különös tekintettel a helyen-
kint t isztelt szentekre, majd á l ta lában az olasz 
szentekre. A két felső osztályban az egyház 
főbb hitelvei mellett tanulnak és gyakorolnak 
a gyermekek gregoriánus egyházi énekeket és 
vallásos költeményeket is. A vallástaní tásban 
követendő példákként áll í t ják a gyermekek 
elé Alessandro Manzoni „I promessi Sposi" 
(„A jegyesek") c. klasszikus ér tékű regényé-
nek néhány jellegzetes alakját , elsősorban 
Borromeo Frigyes bíbornok, milánói érseket 
és a t iszta lelkű Luciá t . 

A tagolat lan (egyosztályos) iskolában maga 
az osztálytanító bízható meg a vallástanítás-
sal is, amennyiben er re nézve óhaj tásá t nyil-
ván í t j a és alkalmasnak tartat ik is. Egyéb is-
kolákban egy erre alkalmasnak elismert és 
rá vállalkozó tanító l á tha t ja el a vallástaní-
tást há rom osztályban is, esetleg a IV.-ben és 
V.-ben szintén. 

Az olvasásra és írásra való előkészületnél az 
I. osztályban legalább is az első egész hónapot 
a t iszta kiejtés begyakorlására és az írószerek 
helyes kezelésére kell fordítani. A taní tás kez-
detén nem szabad a gyermeket házifeladat tal 
terhelni, mindent az iskolában kell elvégez-
tetni vele. A városi iskolákban az I. osztály 
kilencedik hónapjában, a falusi iskolákban pe-
dig az utolsó hónapban az abc elsaját í tásának 
be kell fejeződni. A I I . osztályban m á r a má-
solás és tollbamondás is kiegészíti a gyakor-
lást, a nagybetűk használatát is beleértve. 
Apró fogalmazások is szerepelnek i t t , a tanító 
i rányí tása mellett, hosszabban szemléltetett 
t á rgyaknak vagy az iskolai élet egy-egy moz-
zanatának rövid leírása. A III.-ban a folyé-
kony olvasás mellett m á r a nyelvtan leglénye-
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gesebb elemei is elő vannak írva, továbbá 
apró olvasmányok tar ta lmi összefoglalása, sőt 
szabad fogalmazás is, több napon át ismételt 
egyazon tárgyról, végül az iskolai élet köré-
ből vagy a balilla-szervezetekben átélt mozza-
natokból vett napló készítése. A IV.-ben a 
nyelvtan már rendszeres összefoglalás kereté-
ben a mondat részeire, a rendes és leghasznál-
tabb rendhagyó igék ragozására is ki ter jesz-
kedik és a helyesírás h ibát lan begyakorlására, 
továbbá szóesaládok összeállítására, a fogal-
mazás pedig a tanuló s a j á t tapasztala tával 
megfigyelt esemény előadására. Az V. osztály 
tanuló ja már helyes összefüggő előadásban ad 
számot (írásban és szóbelileg) élményeiről és 
olvasmányairól. A nyelvtan i t t a mondat tan 
szabályait is magában foglal ja . E lvá r j a a ta-
nulótól tőle magától megfigyelt természeti tü-
nemények és jelenségek világos leírását is, 
szemléltető ra jz kíséretében. A napló vezetése 
a IV. és V. osztályban folytatódik. 

A számtan az I . osztályban az 1—20 számok-
kal való műveleteket öleli fel. Két hónapnál 
hosszabb idő fordítandó az 5-ig terjedő szám-
körnek begyakorlására, különösen a fa lus i is-
kolákban. Azután is csak lassan, fokozatosan 
kell haladni, nagy súlyt helyezve a fejszámo-
lásra is. A szorzás és osztás műveleténél úgy 
i t t mint a I I -ban is, csak egy számjegyből áll-
ha t a szorzó, illetve osztó. H a az I. osztály 
összetétele lehetővé teszi, a tanító az 50-es szá-
mig is felmehet a számolásban, ellenben a mű-
veletek 20-nál magasabb számmal nem végez-
hetők. A I I . osztályban 100-ig megy a számolás 
és a műveletek, megfelelő jó tanulóanyaggal 
esetleg 1000-ig is számoltathat a tanító a mű-
veletek mellőzésével. I t t a tanulók elsaját í t -
j ák a pénznemek, a hossz-, ü r - és súlymértékek 
ismeretét is, megfelelő gyakorlatokkal, továbbá 
egyszerű mér tani ábrák rajzolását , beleértve a 
kört is. A I l l - b a n 1000-ig van előírva a számo-
lás és a műveletek végzése, míg a számolás 
kedvező esetben 10.000-ig is mehet. A művele-
teknél a szorzó és osztó legfeljebb két szám-
jegyből állhat. A tizedes számok ismertetése 
há rom tizedesig megy. A mér tan i ábrák össze-
tételeit szabadkézzel kísérlik meg a tanulók, 
megismerkednek a mértani testekkel is. A IV. 
osztály anyagába tartozik a tizes mértékrend-
szer alapos elsajátí tása, a millióig te r jedő szá-
mokkal való műveletek és a tizedestörteké is, 
legfeljebb három tizedes számig, és ha a körül-
mények engedik, a tanító megértheti i t t a kö-
zönséges tört fogalmát is, megfelelő, az életből 
vett példák alapján. Fel vannak véve a keres-
kedelmi élettel kapcsolatos költség- és súly-
számítások. A mértanban már a felületszámí-
tás is szerepel, melyet a tanulók megfelelő esz-
közökkel lehetőleg maguk végeznek. Az V. osz-
tá ly tanulói már a mil l iárdig ter jedő számok-
kal dolgoznak. I t t már a gyors fejszámolásra 
is súlyt kell helyezni, mindig a gyakorlat i élet 
szükségleteinek figyelembevételével. A közön-
séges törtek átalakí tása tizedes tör tekké szin-
tén beletartozik i t t a t ananyag körébe; a gya-
korlat i életbe vágó egyszerű hármasszabállyal 

megoldható példák is, egységre való vezetéssel. 
Továbbá százalék- és kamatszámítás, fejszámo-
lás ú t j á n is. A mér t an i alakok szabadkézzel 
való ra jzo lása dekorat ív motívumok összeállí-
tására is szolgál. Kiegészít ik e fokon a szám-
tantaní tás t a könyvvezetés elemi ismeretei, be-
vételek és kiadások jegyzése, nyugták, elismer-
vények megfogalmazása; a postai á ru- és érték-
szállításnál felmerülő nyomtatványok kitöl-
tése; a takarékpénztár és betét fogalmának is-
mertetése. 

A földrajz, mint külön tantárgy, tulajdon-
képen csak a IV. osztálytól kezdve szerepel, 
mivel a I I I . osztályban a környezetre támasz-
kodó földrajzi alapismeretek a beszéd- és ér-
telemgyakorlatok körébe vannak foglalva. A 
IV-ben a tanulók Olaszország fizikai és politi-
kai földrajzával ismerkednek meg, míg az 
V. osztályban egész Európáéval, különös tekin-
tettel a külföldön élő olaszok viszonyaira, azon-
kívül kiterjeszkednek az Európán kívül eső 
olasz gyarmatokra is. Megismerkednek főbb 
vonásokban a földnek naprendszerbeli helyze-
tével. I t t az ú j t an te rv hangsúlyozza azt is, hogy 
valahányszor a r ra alkalom nyílik, ismertesse 
meg a tanító a gyermekkel az olasz munka és 
az olasz lángész külföldön található alkotá-
sait is. 

A történelem t an í t ása a I I I . osztályban kez-
dődik. I t t az ú j t an t e rv azt a lényeges módo-
sítást hozta be, hogy a keleti és a görög népek 
történelmét mellőzi, ellenben — mivel a fasiz-
mus a mai Olaszországot az antik római biro-
dalom természetes folytatásának és vérbeli 
u tódjának tekinti — a történelem, mint nem-
zeti t an tá rgy tan í tása is, Róma alapításából 
indul ki. Az események időrendbeli ismerte-
tése helyet t az ókori római birodalom nagy 
alakjai (Julius Caesar, Augustus, T ra janus 
stb.), a keresztény Róma szentjei és Olasz-
ország kiváló hősei, tudósai, költői, művészei 
lépnek előtérbe, azonkívül a fasizmus eszméjé-
nek vér tanúi és megvalósítói, hogy ezeknek 
példáján buzduljon fel a jövő olasz nemzedék. 

A mi iskoláink „beszéd- és értelemgyakorla-
tai"-nak megfelelő tananyagot az olasz elemi 
iskola „különféle ismeretek" neve alatt fog-
lalja össze. Ezek az egészségtan, vegytan, ter-
mészettudományok, a felső osztályokban a jog, 
a lkotmánytan és közgazdaságtan köréből vett 
és a gyakorlat i életben felmerülő leglényege-
sebb tudnivalókat ölelik fel, sőt a f iúknál a 
katonaélet mozzanataira is kiterjeszkednek. Az 
idefűződő utasítások a jánl ják a tanítóknak, 
hogy lehetőség szerint vegye igénybe mindazo-
kat az eszközöket, amelyek a növendékek 
figyelmének felkeltésére és megfigyelési haj la-
muk, gondolkodásuk fejlesztésére kiválóan al-
kalmasak, pl. a szemléltetést, kísérleteket, fény-
képezést, vetített képeket stb. Ugyancsak ki-
egészítik ezeket az ismereteket az ú. n. „pihen-
tető szellemi foglalkozások", szórakoztató ol-
vasmányok és szellemüket lekötő társasjá tékok 
is, amelyek az egyes osztályokra külön-külön 
is elő vannak írva. A száraz adatokat közlő, 
rendszeres taní tás i t t mellőzendő. Az egészségi 
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szabályok alkalmazására és be ta r tásá ra a ta-
nító a gyermekeket tisztaságuk állandó ellen-
őrzésével is szoktassa hozzá. 

A művészeti oktatás körébe tar tozik az ének, 
vallásos, hazafias népdalok és ünnepélyeken, 
va lamint menetelés közben karban éneklendő 
szövegek betanulása és gyakorlása is; kiterjesz-
kedik az elméleti alapismeretekre, a felső fokon 
pedig egyes könnyű operaáriákra, műdalokra is. 
Az énektanítást lehetőleg a zene i r á n t különle-
ges ha j lamot és tehetséget felmutató tanító lássa 
el. Az énektanító törekedjék a természettől 
egyébként kiáltozásra hajló gyermekhangokat 
mérséklőleg szabályozni és a különböző hang-
nemeket a karénekben összhangba hozni; ügyel-
jen a helyes szótagolás és lelekzetvétel elsajátí-
tására és begyakorlására. 

A leányiskola t á rgya i között természetesen a 
női kézimunka is szerepel, még pedig az I. osz-
tálytól kezdve, fokozatosan a legegyszerűbb 
öltésektől a varrás, horgolás, kötés és hímzés 
alkalmazásáig, sőt a két felső osztályban már 
a szabás és ruhafol tozás el járásaival is meg-
ismerkednek a leányok, állandó gyakorlati 
munka keretében. 

Az ú j elemi iskolai tantervvel kapcsolatos 
utasí tásoknak figyelemreméltó intézkedése az, 
hogy a tanítónak meglehetősen szabad kezet 
hagy, sőt megindokolt egyéni újítások alkal-
mazását is megengedi. Ezeket a helyenkint be-
vezethető új í tásokat az érdeklődő hatóságok-
nak és pedagógusoknak módjukban áll bár-
mikor iskolalátogatás révén közvetlenül meg-
figyelni. Az ilyen egyéni újítások eredményei-
nek megállapí tására azonban csak az ezzel 
megbízott, az illető tankerület főigazgatójának 
elnökségével kinevezett külön bizottság lehet 
illetékes, amelynek t a g j a i egy tanfelügyelő, a 

kerületbeli egyik tanítóképző-intézeti pedagó-
giai tanár és az illető t a n t á r g y (amelynek kö-
rében az ú j í t á s történik) szakembere. 

Külön utasí tások készültek az osztatlan (egy 
osztályból álló) falusi elemi iskolák részére. 
Az e részben foglalt irányításokhoz azonban 
a tanító nem köteles mereven ragaszkodni. Az 
iskolaév itt is, mint a városi iskolákban, 10 hó-
napra terjed, azonban a helyi viszonyok figye-
lembevételével nyolc hónapra is szorítkozha-
tik, t. i. olyan helyeken, ahol a gyermek se-
gítő kezére is szükség van a család körében, 
a mezei munkánál , a gazdaságban, vagy 
ahol a kl imat ikus viszonyok megnehezítik, sőt 
esetleg lehetetlenné teszik a tanításnak 10 hó-
napra ki ter jedő beosztását. Az előírt évi óra-
szám 180-ban van megállapítva. Ha az iskola-
év 10 hónapból áll, akkor a fennálló rend sze-
r i n t heti öt napon át folyik a tanítás, naponta 
ha t órában, együttesen há rom osztály részére, 
úgyhogy egy-egy osztályra het i 10 óra ju t . 
H a ellenben a taní tás csak nyolc hónapra v a n 
korlátozva, akkor hetenkint h a t napon át t a r t 
a tanítás, ugyancsak napi h a t órában, há rom 
osztályra kiterjeszkedve. Ez esetben tehát az 
egy-egy osztályra fordított taní tási idő heti 
12—12 órát tesz ki. 

Kívánatos, hogy az I. osztályt külön t a r t s a 
a tanító, míg a I I . és I I I . osztály könnyen és 
célszerűbben egybevonható. I ly összevont osz-
tályokban egyes tárgyak taní tása közösen 
folyhat. Viszont más tá rgyak tanításánál, míg 
a tanító egy osztállyal külön foglalkozik, a 
más osztálybeliek alapos előkészítés után í rás-
beli gyakorlatot végeznek. A tanmenet terve-
zetét a tanító bemutatás és jóváhagyás céljá-
ból e l ju t ta t ja még a tan í tás megkezdésének 
hónapja folyamán az illetékes tanfelügyelőhöz. 

A PESTVÁBMECTEI ÍLTALÁIOS 
TAÜÍÍTÓEGYESRLET HATVALEIZTEKDŐH 

j rBMLEIJMÁRA. 
I r ta : S U G Á R BÉLA. 

H a t v a n esztendővel ezelőtt 47 taní tó gyűlt 
össze Kecskeméten és Nagy László kir . tanfel-
ügyelővel az élén megalakították a Pestvárme-
gyei Hivatalos Tanítóegyesületet. 

Abban az időben a közoktatás minden rétege 
az ál talános népoktatás lánglelkű törvéuybeik-
ta tó jának, Eötvös József bárónak a ha tása alatt 
állt. Az alkotmányos életformát kiharcoló ma-
gyarság akkor lépett a nemzeti új jászületés út-
jára, hogy néhány évtized múlva helyet foglal-
jon a modern európai államok sorában. A kor 
mozgató ereje az i f j ú individualizmus és az 
általános műveltségideál volt. S ez a két ve-
zető gondolat a maga lázas dinamikájával moz-
gásba hozta a magyarság összes életerejét. 
A népoktatás ügye az államfenntartó tényezők 
rangsorába emelkedett s ez a fejlődés magával 
hozta a tanítói h ivatás újraértékelését és glo-

r if ikálását is. Az ú j kor műveltségkultusza 
szinte egy csapásra kiformálta a modern ma-
g y a r tanító t ípusá t ; a lenézett, félművelt, ván-
dorló és közkegyelemből tar to t t iskolamesterek 
helyét elfoglalták a szakszerűen felkészült nem-
zetnevelők, a m a g y a r kul túra fáklyahordozói. 

Szerencsés kor volt ez, mer t a művelődés 
egyetemes vágya olyan közel hozta a tanítósá-
got az államhatalom szívéhez, inint azelőtt soha. 
Ennek köszönhető, hogy 1872-ben a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, 
amelyben arról intézkedett, hogy a tanítók vár-
megyei egyesületeket szervezzenek a népműve-
lés ügyének mindenoldalú előmozdítása érde-
kében. 

Alig felmérhető vívmány volt ez abban az 
időben, amikor a tanító tá rsadalmi megbecsü-
lése és szervezkedési szabadsága csupán ködös-
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vágykép fo rmájában jelentkezhetett. A minisz-
ter rendelete nyomán fellélegzett az egész ma-
gyar tanítói kar s országszerte megindították a 
vármegyei tanítóegyesületek alakítását. S már 
az első évek beigazolták, hogy a magya r tanító 
nem kullogott, hanem elébe fu to t t az ú j idők-
nek. A vármegyei tanítóegyesületek és elsősor-
ban a Pestvármegyei Hivatalos Tanítóegyesü-
let, a miniszteri rendelet céljaival egybehang-
zóan, nemcsak a tanítói öntudatnak s kar i szo-
lidaritásnak, hanem a szakadatlan önképzésnek 
s a magyar népoktatás lendületes továbbfejlesz-
lesztésének lettek a nagy, kollektív műhelyei. 

Visszatekintve egyesületünk hatvanéves tör-
ténetére, bá t ran leszögezhetjük, hogy Pes t vár-
megye tanítósága soha, még a legreménytele-
nebb anyagi helyzetében sem használta fel a 
szervezetet a r ra , hogy a létért és felemelkedé-
sért vívott küzdelmeiben azt harc i bázissá sa-
játí tsa ki. Ellenben kétséget kizáróan megálla-
pítható, hogy a vármegye tanítói az egyesületi 
élet homlokterébe igen súlyos áldozatok árán 
is mindig a népoktatás korszerű feladatait s a 
folyton magasabb értékű tanítót ípus kialakítá-
sának szükségét állították. Nem azért, mintha 
az egyesület vezetői és t ag ja i nélkülözték volna 
az erkölcsi bátorságot ahhoz, hogy a jogos kí-
vánságoknak és a jogtalan sérelmeknek alkot-
mányos módon kifejezést ad janak . Hanem 
azért, mert a magyar tanítónak mindig volt 
szemmértéke és a maga egyéni, sőt ka r i köve-
teléseit alá tudta rendelni a nemzet egyetemes 
érdekeinek. A vármegyei egyesület mindenkor 
bátor szócsöve volt a tanítóság erkölcsi és 
anyagi tehermentesítését célzó mozgalmaknak 
és nagyon sok sikert könyvel el hatvanéves tör-
ténetében. De éppen a bölcs önmérséklet és tár-
gyilagosság szellemének köszönhető, hogy ez 
az egyesület, a maga hivatalos jellege mellett 
sem került soha összeütközésbe a felettes ható-
sággal s mindamellett szervesen hozzánőtt, most 
már jellegre való tekintet nélkül, a vármegye 
minden taní tójának szívéhez. 

Pest vármegye békében is központi és vezető 
helyet foglalt el Nyugat- és Kelet-Magyar-
ország között. Tanítóegyesületünkre tehát kez-
dettől fogva, az a hivatás várt, hogy kezdemé-
nyező, út törő és irányító szerepet töltsön be. 
Ennek a felelősségteljes várakozásnak igyeke-
zett is méltóképen megfelelni. Az egyesület hat-
vanéves története visszatükrözi a magyar nép-
oktatás hat évtizedének minden mozzanatát; 
sőt, mint hatalmas eszmei tükörben, végig-
ragyog benne a magyarság egész ú jkbr i élete: 
f iatalos felemelkedése, heroikus elvérzése és cso-
dával határos mai fel támadásvárása. Az ország-
építő gondolatok, tervek és cselekedetek egy 
végeláthatatlan sora jelzi ennek az egyesület-
nek a történelmét, amelyben a dolgozó, küzdő 
tanítók ezreinek arca és a lakja szinte elmosó-
dik a nagy, nemzeti célok és a hivatás szépsé-
gének káprázatában. Szinte azt lehetne mon-
dani. hogy szemünk előtt csupán egyetlen és 
örökké élő tanítóóriássá személyesül ez a hat-
van esztendő, amelyet mindig ugyanaz a lélek 
táplál, lendít előre. Ez a kollektív arcú tanító-

óriás szítja a kul túra tüzét a vármegye minden 
kis falujában. S megállapítható, hogy a 60 év 
előtti tanítók felkészültsége, hivatásszeretete 
nem marad mögötte az u tánuk jövők értékvona-
lának. A mai magyar tanító talán európaibb és 
kifinomodottabb, de az ország törpesége a csök-
kentértéküség terhét kötözte szárnyaira. Nagy-
Magyarország tanítóinak minden megnyilat-
kozása egy tudat alól kiütköző nagyhatalmiság 
lendületét á r a sz t j a felénk, aminek a helyét m a 
a szűkhorizontúság, a dacos tűrés és a hősi re-
ménykedés tölti csak be. 

De pil lantsunk le a lezajlott 60 esztendő mély-
ségeibe és sorakoztassunk fel néhány még ma 
is világító eseményt az egyesület történetéből. 

Kecskemét volt a vármegyei tanítóegyesület 
bölcsője s hullámszerűen onnan indult ki a szer-
vezkedés m u n k á j a is. Első ténykedésük az volt, 
hogy megyei tanítói könyvtára t alapítot tak. 
Megindították a Pestmegyei Tanítói Önsegély-
egyletet. A vármegyét felosztották há rom ta-
nítói járáskörre s hozzáfogtak az időszerű pe-
dagógiai problémák megvitatásához. P á r év 
múlva már értékes eszmei anyaggal vesznek 
részt a tanítók III . egyetemes gyűlésén. Fel-
h ívják a tagokat az Eötvös-alap támogatására 
és egyre többször hangozta t ják a népoktatás 
revíziójának szükségét a változott viszonyok 
követelményeinek megfelelően. A tanítók nyug-
dí jügye akkor még teljesen rendezetlen kérdés 
volt s ezért mozgalmat indítottak a sérelmes 
helyzet megszüntetése érdekében. Minden járás-
köri gyűlésen értékes előadások hangzanak el: 
a magyar nyelv kötelező taní tásának nemzeti 
jelentőségéről, a felnőttek oktatásáról, a vasár -
napi iskolákról és népkönyvtárak szervezéséről. 
A megyei szervezet minden évben közgyűlést 
tartott s csaknem mindig olyan határozatokat 
hozott, amelyek mérföldkövekként állnak nép-
oktatásunk fejlődésében. 

Tíz év múlva már teljesen kialakult az egye-
sület nagy és állandó p rogramja , amely az or-
szágos jelentőségű kérdések mellett a Nagy Ma-
gyar Alföld kétségbeejtő kultúrál lapotát igye-
kezett minden erejével előre lendíteni. A leg-
tipikusabb és legmagyarabb agrár vármegye 
népoktatását a gyakorlati élet, az okszerű mező-
gazdálkodás céljainak megfelelően akar ták át-
alakítani s ezért sürgették a tanyai és fa lusi 
iskolák szaporítását s az ismétlőiskolák átszer-
vezését. 1884-ben gyűj tés t indítanak az Orszá-
gos Tanítói Árvaház céljaira, majd pá lyadí ja -
kat tűznek ki a fontosabb népoktatási kérdése-
ket megoldó értekezések jutalmazására. 

1885-ben a megyei közgyűlés helyét átteszik 
Kecskemétről Újpestre, ahol a közönség diadal-
kapuval fogadta a vidékről összesereglett taní-
tókat. A következő évben Cegléden, ma jd Kis-
kunhalason, ma jd ismét Kecskeméten ta r to t t ák 
a közgyűlést s az akkori elnök, Böszörményi 
Mihály, ötvenéves jubi leuma emlékére 200 fo-
rintos a lapí tványt létesítettek a szegény ta-
nulók segélyezésére. 

A kilencvenes években Újpesten, Kecskemé-
ten, Halason, ma jd Budapesten és a pestkör-
nyéki városokban zajlanak le a közgyűlések s 
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kimerítő alapossággal foglalkoznak a szolgálati 
pragmatika kérdésével, az 1890. évi nyugdí j tör-
vény káros következményeivel, valamint a nép-
oktatási törvény reviziójának időszerűségével. 
Negyven éve, hogy hangot adtak annak a kí-
vánságnak, amelyet ma sem szűntünk meg is-
mételni, hogy: egy tanító 60 tanulónál ne tanít-
son többet; óraszámai ne ha lad ják meg a heti 
26 órát; a tanítói oklevél egyenlő értékű legyen 
az érettségi bizonyítvánnyal és a királyi tan-
felügyelők mellett járási szakfelügyelők, kiváló 
tanítók lássák el az iskolafelügyeletet. Felvet ik 
a kérdést, hogy helyes kultúrpolitika-e az ál-
lamtól, hogy a tiszta magya r vidékek népokta-
tását elhanyagolja és hát térbe szorít ja a nem-
zetiségi vidékek tanügyi állapotának előmozdí-
tása végett? 

Különösen erős lendületet vesz az egyesületi 
élet hazánk ezeréves fennállásának évében. Eb-
ben az esztendőben ezer állami iskola nyilt meg 
az ország területén. A vármegyében nagy fej-
lődésnek indultak a gazdasági jellegű ismétlő-
iskolák, az egyesület t ag ja i felveszik a küzdel-
met az analfabétizmus ellen s lelkesen propa-
gál ják a névmagyarosítás ügyét . 

A XX. század első éveiben már egyre érezhe-
tőbb a nemzetiségek előretörése; ezzel egyide-
jűleg a magyarság proletarizálódása és a csa-
ládi, társadalmi erkölcsök lazulása. A vár-
megye tanítótestülete már előre jelzi a később 
bekövetkező földrengéseket s minden erkölcsi 
és nemzeti erőt mozgósít a tiszta és töretlen 
magyar állameszme és társadalmi rend védel-
mére. Ettől az időtől kezdve a tanítóság offen-
zív jellegű ku l tú rmunká ja egyre jobban vé-
delmi i rányúvá alakul. Követelik, hogy a nép-
iskolát állítsák teljes egészében a nemzetneve-
lés szolgálatába. A család bomlása és az utca 
fertőző hatásának ellensúlyozására szükséges-
nek tar t ják az iskolából kikerült i f júság egye-
sületekbe tömörítését; tervszerű gyermekvédel-
met, az alkohol kimérésének korlátozását, az is-
kola és a társadalom szoros együttműködését 
stb. Támogat ják a magyar gazdaszövetség gya-
korlati célú működését, hitel- és fogyasztási 
szövetkezeteket alakítanak. Legfontosabb cél-
juk az iskolában és iskolán kívül a magyarság 
mindenoldalú erősítése. 

A megyei közgyűlések helyét áthelyezik Buda-
pestre, hogy a vidéki taní tók összeforrhas-
sanak a fővárossal. Megindí t ják a „nemzeti 
zászló" tiszteletének a mozgalmát s ezzel egy-
idejűleg, mintha megérezték volna a közeli nagy 
katasztrófát , lázasan dolgoznak az iskolai zászló-
al jak megalakítása, a tanulók előzetes katonai 
kiképzése érdekében. Ennek a nagyi ramú nem-
zetmentő munkának a csúcspontjaként jelent-
kezett 1910-ben a VII I . osztályú népiskola és a 
főiskolai tanítóképzés követelése, amivel a ma-
gyarság középeurópai kultúrfölényének alap-
vető biztosítékait kívánták a nemzet számára 
megszerezni. 

A tanítók anyagi ügyei ezekben a viharelőtti 
időkben szinte alig jutot tak szóhoz. Inkább sa-
já t erejükre támaszkodva igyekeztek a sors 
mostohaságát enyhíteni. Nagynevű tanfelügye-

lőjük, Tóth József emlékére 1000 korona kezdő 
tőkével egy 8000 koronás alapítványt létesítet-
tek a Tanítók Árvaházában. A Tanítók Ferenc 
József-Házában 4000 koronás szobaalapítványt 
tettek. 1360 taggal beléptek a Tanítók Országos 
Szövetségébe. Támogat ták a József főherceg 
Szanatóriumot, a Taní tók Bankját , üdülőtele-
pét s felvetették a Pestvármegyei Tanítók 
Háza eszméjét. 

A háborút megelőző években azonban az egyre 
nagyobb arányokat öltő drágaság a r r a kény-
szerítette a vármegye tanítóságát, hogy részt 
vegyen az országosan jelentkező fizetésrende-
zési mozgalomban. Az ingatag anyagi bázist a 
köztisztviselői kategóriákban való szerves el-
helyezkedéssel törekednek fölcserélni s ezért 
küzdenek a fizetési osztályokba való sorozás 
és az automatikus előlépés eléréséért s a nyug-
dí j méltányos rendezése érdekében. 

A világháború azonban megállította az egye-
sület magas ra ívelő munkáját . A vármegye 
tanítóinak legnagyobb része hadba vonult. A 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter a tanítók 
közgyűlési napidí ját nem folyósította, sőt el-
rendelte, hogy a háború ta r tamára az egyesület 
működése szüneteljen. Ekkor ünnepelte az egye-
sület 40 éves fennál lásának évfordulóját , de a 
háború elnémította. Utolsó ténykedése az volt 
az egyesületnek, hogy a segélyalapot és a Tóth 
József-féle alapítvány összegét, összesen 6298 
koronát hadikölcsönkötvényekbe fektetett , fel-
ajánlot ta a nemzet legnagyobb ügyének. 

Hatévi szünetelés után, 1921-ben ismét enge-
délyezte a minisztérium az egyesület működé-
sét. Most egy összetört, megcsonkított ország 
újraépítése volt a cél; tragikus körülmények 
között egészen más feladatok megoldásához kel-
lett a vármegye taní tóságának hozzálátnia. És 
az egyesület, a történelmi idők felelősségét mé-
lyen átérezve, a népoktatás szellemét csakhamar 
teljesen átformálta s beállította az elvérzett 
nemzet ú j célkitűzéseinek vonalába. Kiépítették 
az i r redenta nevelési e l járás rendszerét s elő-
készítették a fiatal nemzedéket az ú j honfogla-
lásra; az erkölcsileg szilárdabb, fegyelmezettebb 
és szociálisabb érzésű Magyarország felépíté-
sére. Sürget ik a tan terv revízióját; a vallásos 
és hazaf ias nevelés, a gyakorlat i életre való elő-
készítés intézményes megalapozását. Majd a le-
romlott társadalom újraépítésén fáradozva, tel-
jes erejükkel résztvesznek az iskolánkívüli nép-
művelés, az analfabétizmust megszüntető moz-
galom ós a leventeoktatás nehéz munkájában. 

Az ú j tanterv megjelenése után a járáskörök 
munká j a összeolvad a pedagógiai szemináriu-
mokkal. A vármegye tanítósága csakhamar a 
legmodernebb szakképzettséggel lát hozzá a 
népoktatás ú j rendszerének megvalósításához. 
Elkészítik mindenütt a helységek kimerítő mo-
nográf iá já t . Kiváló gyakorlat i tanításokat mu-
tatnak be a népiskola és a kisdedóvó egész ta-
nítási anyagá t feldolgozva. Értékes tanulmá-
nyok egész sorával gazdagí t ják a neveléstudo-
mány elméletét. Tanügyi kiállításokat rendez-
nek. Résztvesznek az országos jellegű tanügyi 
gyűléseken. Bekapcsolják az iskola életébe a 
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cserkészetet, az i f júság i vöröskeresztet. Szülői 
értekezleteket tartanak, anyák napjá t rendeznek 
s á ta lakí t ják a tankönyveket. 

Közben rámosolyog a taní tóságra a szeren-
cse. Megnyílik előtte a VII . fizetési osztály s 
az egyesület elnöke hivatalból tag ja lesz a me-
gyei törvényhatóságnak. Felépül ötezer nép-
iskolai egység, legnagyobb része az Alföldön, a 
tanyákon s már-már úgy látszott, hogy a vár-
megye tanítósága egészen közel jút csaknem 
50 esztendős célkitűzéséhez, amelyet így fogal-
maztak meg 1893-ban: „a második ezer évben 
egyetlen magyar gyermek se legyen a vár-
megyében, aki azért ne járhasson iskolába, 
mert nincs iskola". 1930 óta azonban ismét törés 
állt be a nemzet újjászületési folyamatában. 
A világválság ós a nemzetközi feszültség meg-
akadályozta, hogy a magyarság kulturális fel-
emelkedése befejezést nyer jen. A vármegyei ta-
nítóegyesület mindamellett töretlenül végzi a 
maga heroikus munká j á t s híven e nagymul tú 

szervezet hagyományaihoz, egy pi l lanatra sem 
szűnik meg dolgozni és hinni a végső győze-
lemben. 

Pest vármegye taní tóságát számos lánglelkű 
miniszter, több apostoli szellemű, nagy tanfel-
ügyelő támogatta hatvanesztendős, immár tör-
ténelemmé szellemült munkájában . Az egyesü-
let nem egy kiváló taní tót állított a népokta-
tás vezető posztjaira, akiknek az alkotóereje 
nem mindennapi tettekben nyert kifejezést. So-
kan vannak a halhatat lanok és sok ezren a név-
telen zászlóvivők. Ma azonban nincs időnk fé-
nyes nevük és szellemük előtt egyenként le-
borulni. De ide idéztük a történelmet s lélek-
ben ma ennek a vármegyének összes kultúr-
munkásai jelen vannak. Élők és holtak, vezérek 
és seregek nagy találkozása ez a jubi leum s a 
megemlékezést azzal zárom, hogy az egyesület 
hatvanéves lobogóját meghaj tom mélyen mind-
n y á j u k : a halottak néma serege és az élők 
küzdő ezrei előtt! 

CSOKONAI A KATEDBÁI. 
(Emlékezés a költő tanítói pályájára négy emberöltő multán.) 

írta : Dr. GYULAI ÁGOST. 

M i ó t a az irodalomtörténeti tudománynak kap-
csolatai a művelődéstörténet különböző más fe-
jezeteivel teljesen tisztázódtak s az irodalomtudo-
mány központi helyzete kialakult, körülbelül a 
XIX. század közepe óta, világosan lá t juk nemzeti 
életünkben azt a kölcsönhatást, melyet az iskola 
és az irodalom majdnem félezredév óta egy-
másra gyakorolt . A XVI . századtól kezdődően 
eleinte inkább az iskola szelleme irányí tot ta 
vagy legalább is befolyásolta az irodalom fej-
lődését, a X I X . század második felében már, s 
még inkább napjainkban, az elsősorban irodal-
munkban jelentkező nemzeti műveltség lett fő-
tényezőjévé az iskola nevelő-oktató munkájá-
nak. Ennek tudatában az irodalomnak és az is-
kolának szoros kapcsolata már nem kétséges 
szellemi igazság, hanem úgyszólván közhellyé 
vált tétel. 

Éppen azért még inkább ráfordul a figyelem az 
iskola munkásainak az irodalom munkásaival 
való szoros lelki rokonságára, erre a művelődés-
történeti és bizonyos mértékig lélektani kérdésre 
s éppen azért nem érdektelen részletei irodal-
munk történetének azok, melyek költőinknek, író-
inknak, a nemzeti szellem tüzes ébresztőinek, a 
tanár i katedrán eltöltött éveiről s ilyen értelem-
ben folytatott iskolai munkájáró l beszélnek. An-
nál inkább érdekes részletek ezek, mert nemzeti 
irodalmunk több mint másfélszáz évvel ezelőtt 
történt újjászületése óta, melyet pontosan 1772-től 
szokás számítani, a tanítói és tanár i nemzedé-
keknek elhatározó befolyásuk volt a magyar iro-
dalmi föllendülésre. 

A X V I I I . század második feléig különféle tár-
sadalmi osztályok körében fejlődött a magyar 

irodalom élete, ez a nagy szellemi tőke, melynek 
oly fontos szerepe volt a nemzet ezeréves fönn-
maradásában. A XV. századig a klastromok jám-
bor, istenes lakóiban, a XVI . században protes-
táns prédikátorainknál, a XVII . században és a 
X V I I I . század elején főurainknál, a X V I I I . szá-
zad vége felé, különösen a magyar testőrség hí-
res bécsi fellépése idején pedig köznemességünk 
körében fejledezett ez a nagy erő, hogy a XVII I . 
század végével á tmenjen a magyar tanítóság és 
tanárság tulajdonába s javarészt ott maradjon 
napjainkig. 

Az ó-klasszikai mintaképeket követő deákos 
költőink kora óta, mikor az irodalom ápolása 
egyenesen a szerzetestanári nemzedékek hivatá-
sának látszott, napjainkig sok nagyobb és kisebb 
alakja van irodalmunknak, kiknek hosszabb-rö-
videbb ideig tartó közük volt a katedrához. A ré-
gibb századok fölemelő tudata, hogy a magyar 
poéta, ha kell, ka rd j a forgatásával, vére hullásá-
val viszi diadalra hazája ügyét, lassankint helyet 
adott annak a szelídségében még magasztosabb hi-
vatásnak, hogy a magyar költő és író teljes egyé-
niségével, munkássága egész erejével még a ka-
tedráról is taní tsa nemzetét. Barót i Szabó, Ráj-
nis, Révai, Virág, Ányos, Dajka, Verseghy, Du-
gonics és mások példája vonzó hatásával korsza-
kot alkotott a magyar tanárság irodalmi jelentő-
ségében s ez a hivatás örökségül marad t a XIX. 
századra és napja inkra is. Büszkeséggel mutat-
ha tunk rá ma is az utóbbi 2—3 emberöltő tanítói 
és tanár i nemzedékére, mely a maga egészében 
nagy munkát végezve, a nemzeti irodalom vi-
rágzó örökségét hervadni nem engedte s ma is a 
legelőkelőbb szerepet játssza a magyar nemzet 
művelődési életében. 
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A nagy példák közül egyet, Arany János taní-
tói pályájá t lélekemelő egyszerűségében s áldá-
sos működésében e lapnak hasábjain alig félév-
vel ezelőtt fejtegette Dénes Szilárd. Én magam 
ezúttal régibb időkbe óhajtok visszatérni s Cso-
konai Vitéz Mihálynak, a Dorottya és a Lilla-
dalok híres költőjének kevésbbé egyszerű, ke-
vésbbé harmonikus, de nem kevésbbé érdekes és 
tanulságos pá lyájá t elbeszélni, melynek kezdete 
több mint négy emberöltő előtti időre, pontosan 
140 évvel ezelőtti napokra esik. 

A történet első s nevezetesebb részének szín-
helye Debrecen, az a város, hol Csokonai 1773-ban 
született, — és a régi debreceni kollégium, mely-
nek alapításától, a XVI . század közepétől fej-
lődő hagyományai nagy szerepet játszottak 
költőnk életében. 

Csokonai küzdelmes évek után, — melyekben 
fejlődő költői lelke sokat szenvedett a kollégiumi 
diákélet neki meg nem szokható rendjében — 
1788-ban, 15 éves korában befejezte gimnáziumi 
tanulását . Még abban az évben „subscribált" az 
iskolai törvényeknek. Ez volt a használatos kife-
jezés arra, ha a gimnáziumot elhagyó tanuló 
megkezdte felsőbb tanulmányait , a mai közép-
iskola VII—VIII. osztályainak megfelelő akadé-
miai kurzust. 

Csokonai addigi tanulmányai idején nem vál-
totta be a reményeket, melyeket özvegy anyja és 
egyik-másik tanára hozzáfűztek. Eleinte a jobb 
diákok, a legelsők közt szerepelt, de nemsokára 
elmaradt közülök és a leglustábbakkal emlegették 
egysorban. Fokozatosan és gyorsan hanyatlott. 
Gyakran elaludta a reggeli csöngetést, mely az 
osztályba hítta, álomszuszék és élettelen volt az 
iskola padjain is; álmodozva folyton versfaragá-
son törte a fejét. Ez a tehetsége természetesen 
csak egyik-másik tanárának, különösen a „poézis 
professzoráénak nyer te meg a tetszését; a fiatal 
Csokonainak szabados, rendetlen és hanyag lett 
a viselkedése; egyik-másik tanulmányát egysze-
rűen lenézte; éjjelezett s emiatt reggel akárhány-
szor elmulasztotta az iskolábamenést; az iskola-
könyvek helyett egyéb olvasmányait bújta, vise-
lete botrányossá vál t és kihívta maga ellen taná-
rainak méltó ha rag já t és szigorát. Csokonai má r 
költői hivatást érezve lelkében, de mint rossz 
diák hagyta el a középiskolát, hogy az akadémiai 
kurzusra menjen. 

Néhány esztendő gyorsan telt, de Csokonai az 
akadémiai tanfolyamot sem látogatta nagy szor-
galommal; ott is el-elmaradt a leckékről; hellyel-
közzel megfelelt u g y a n dolgainak, de szívesebben 
tanulgatott otthon; kiváltképen a latin és görög 
irodalomhoz s azonkívül a növénytanhoz volt 
kedve. Tanárai közül különösen Sinay Miklós 
meg Budai Ézsaiás, azidőtájt mindketten a kol-
légium díszei, voltak r á nagyobb hatással. Hoz-
zájuk ragaszkodott 'leginkább. Ennek a ragaszko-
dásnak, továbbá az irodalomhoz és a költészet-
hez való vonzódásának — és nem közkedveltsé-
gének — tulajdonítható az a meglepetés, mely-
nek akadémiai helyzetében részese lett. Miután 
költői hírével magá ra vonta a tanárok figyelmét, 
1794 tavaszán, egy szép napon „az alsóbb iskolák 
fölvigyázója" ebédre h ív ta meg a fiatal akadé-

miai tanulót. Nem győzött csodálkozni e nagy 
megtiszteltetésen, pedig még nagyobb meglepetés 
is érte őt. Szilágyi Gábor igazgató-tanár felszólí-
totta, hogy vállal ja el a kollégiumban a „poetica 
classis", tehát voltaképen egy már érő-serdülő 
i f jakból álló csoportnak, osztálynak köztanítósá-
gát. Csokonait szinte zavarba ejtette ez a várat-
lan szerencse, ez a különös, érzése szerint meg 
sem érdemelt kitüntetés, mely egész rokonságát, 
különösen özvegy édesanyját még nálánál is na-
gyobb büszkeséggel töltötte el. Ö maga is érezte 
a helyzet nehézségét, mintha valami balsejtelem 
súgta volna neki, hogy — ki t ud j a miért? — ta-
lán még sem fog megfelelni e nagy bizalomnak; 
a nem várt szerencse elkábította, engedett a hívó 
szónak és — mint később ő maga mondta — „el-
adta magát egy ebédért". 

Ilyen jó előjátékkal veszi kezdetét Csokonai rö-
vid életében egy még rövidebb és dicstelen tanár i 
pálya, mely a maga diszharmóniájában sok-sok 
érdekes pedagógiai tanulságot tartalmaz. 

Hogy megérthessük azt a helyzetet, melybe 
Csokonai jutott, mely a költőnek bohémszerű ter-
mészeténél fogva szerencsétlensége lett, sőt okot 
adott arra, hogy jelleme az utókor előtt bizonyos 
mértékig sötét színben tűnjön fel, — el kell gon-
dolnunk a debreceni iskolának s általában a re-
formátus kollégiumoknak rendszerét. Ennek is-
meretében még menteni is lehet a Csokonai taní-
tói pá lyá ján beállott eseményeket, vagy legalább 
is magyarázni talán. 

A református kollégiumok rendszere abban a 
korban s még azután is jó sokáig, körülbelül a 
X I X . század második feléig, azt a sajátságos el-
já rás t követte, hogy a végzett vén diákokat min-
den különösebb előzetes kiképzés nélkül, szóval a 
ma már elengedhetetlen pedagógiai képzettség 
hiányával, alkalmazta az elemi, sőt a középisko-
lai tanítóságokra. Láttuk, hogy így lépett Arany 
János is legelőször a tanítói pályára. Ezek a fia-
tal „preceptorok" természetesen nem maradtak 
meg a tanítói pályán, hanem később — esetleges 
külföldi tanulmányok után — lelkészek lettek. 
I lyen módon a köztanítók — ez volt az elemi és 
gimnáziumi oktatók neve — folyton változtak 
és nem voltak szakemberek. Még csak a ráter-
mettségük sem volt előzetesen próbára téve. 
Közülök, a tógátus vagyis bennlakó -vén diákok 
közül került ki az egész kollégiumi segéd-
személyzet, a senior, a contrascriba, az esküd-
tek, kik az iskolai fegyelem élő eszközei voltak 
a tanári kar kezében; míg a publicusoknak. 
vagyis bejáróknak nem voltak efféle köteles 
ségeik. 

A köztanítóság, ez a tanári és tanulói helyzet 
között ingadozó állás azonban — melyben a két-
színűségre haj ló jellemek jól megállták a he-
lyüket — Csokonaira nézve nyíltságánál, de fő-
ként fegyelmetlenségénél fogva nem volt jó ta-
l a j ; ez lett veszte költőnknek. Bár a nyári félév 
minden b a j nélkül folyt le, a tél beálltával el-
következtek Csokonai katedrai viszontagságai. 
A huszonnégyéves i f j ú bizony nemcsak hogy 
nem volt kiképezve rá, de még érett sem volt 
a r ra , hogy t aná r legyen. A korban hozzá közel-
álló i f jaka t , taní tványai t , inkább barátainak 
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tartotta, mint alárendeltjeinek, taní tványainak. 
Együ t t sétált, mulatott , pipázott, ivott velük; 
a tanári méltóság és öntudat nem tudta őt oly 
hirtelen átalakítani, mint ahogy szükséges lett 
volna, úgyhogy nem változtatott addigi diákos 
-életmódján sem. Képzelhető, de természetes is, 
hogy az iskolai életben általában, a kollégiumok 
in ternátus i életében azonban különösen szüksé-
ges fegyelem mindezekre szemet nem húnyha-
tott s lassan gyűlni kezdett a vádak anyaga, 
mely Csokonai tanár i pá lyá jának csakhamar 
véget vetett. Az akadémiai tanács föl-följegyezte 
magának, hogy Csokonai a katedrán is oly bor-
zas fővel, álmosan jelenik meg, mint egykor az 
iskolai padokban; sokszor csak csöngetés után 
kel ki ágyából e úgy rohan a tanterembe, hogy 
azt sem tudja, mit fog taní tani ; ezzel tanítvá-
nya i t is rendetlenségre szoktat ja ; esténkint 
összeül két-három kedvesebb, mula tni haj lamo-
sabb taní tványával s együt t borozgat, pipál, 
danol velük — mondani is szörnyű — az osztály-
teremben. Mindmegannyi vétség akármelyik is-
kola életében is! 

Csokonai nagyszámú ellenségeinek sürgeté-
sére, kik — mint ilyenkor történni szokott — 
irigyeiből, nagyrészt iskolatársaiból kerültek ki, 
az akadémiai tanács csakhamar hivatalos el-
j á r á s t indított ellene az összegyűlt vádak alap-
ján, melyeket a következőkben összegeztek: Cso-
konai engedetlen az iskolai törvények iránt, a 
vasárnapi isteni tiszteletet elhanyagolja, azon-
kívül a diákokkal cimborál, köztanító létére 
taní tványaival pipál, iszik, táncol és danol. 

Csokonai « vádak nyilvános tárgyalásával 
gyorsan végére ért Tanári pá lyá ja első fejeze-
tének. 

Hasztalan törekedett magát a vádak ellen vé-
delmezni. Az isteni tisztelet elmulasztását még 
csak igazolta valahogy azzal a különös beteg-
séggel, hogy „vére tu la jdonsága miat t temp-
lomba nem járhat , mert teste folytonos mozgást 
kíván, egész óráig, egész isteni tisztelet alatt 
egy helyben nem ülhet, se az erős éneklést nem 
szenvedheti, amilyen a templomokban szokott 
lenni", — de hogyan védekezett volna a vád má-
sodik része, a diákokkal való cimborálás vád ja 
ellen? 

Csokonai viselkedése e pörben leginkább bi-
zonyí t ja temperamentumát, mely nélkül olyan 
l í r ikussá s olyan bohémmé, aminő ő volt, soha-
sem lehetett volna, de mellyel viszont mindenné 
inkább lehetett, mint tanítóvá és iskolai elöl-
já róvá . „Az alsóbb iskolák felvigyázója" („clas-
s ium inspector"), az a szigorú tanár, ki annak 
idején „egy ebéd á rán" vette meg Csokonait a 
„publicus praeceptor"ságra — így hívták a köz-
taní tót lat inul—.eleinte jóakara tú lag figyelmez-
tette költőnket a helyzet tar thata t lanságára ; mi-
kor azonban a hevesvérű i f j ú a jóakaró intése-
ket dacosan visszautasította, kenyértörésre ke-
rül t a dolog. Csokonai az iskolai törvényszék 
elé került. Költőnk rövid pör után szigorú in-
tést kapott és megfenyegették azzal is, hogy 
elmozdít ják a köztanítóságtól, ha meg nem vál-
tozik. Csokonai erre, ahelyett hogy észretért 
volna, nagy keserűségében gúnyos és indulatos 

latin levelet í r t egykori pár t fogójának, Szilágyi 
Gábor igazgató-tanárnak s a levél — habár ba-
rátai tanácsára végül mégsem küldte el — va-
lamiképen egész tar ta lmával tudomására jutott 
a professzornak. Mindezt még tetézte egy heves 
összekoccanás, melybe a debreceni Nagyerdőn 
a d iákja i közt mulató s velük együt t pipázó 
Csokonai ugyanazzal a tanár jáva l jutott . Ezzel 
a pohár csordultig megtelt és Csokonai eorsá-

nak kockája eldőlt. A büntetés ezúttal nem ma-
radhatot t el. December 17-én s a rákövetkező 
két napon ú j ra összeült Csokonai ügyében a 
„sedria", az iskolai törvényszék. A régi vádakat 
sok ú j a b b és súlyosabb tetézte, leginkább az 
összekoccanás Szilágyi Gáborral. Csokonai most 
már természetesen hiába védekezett, hiába emelt 
óvást az ellen, hogy a vádló Szilágyi egyúttal 
b í rá ja is legyen, egyéb külső panaszok fölme-
rültóvel a veszedelem felhői végképen össze-
gyülekeztek költőnk feje fölött. Amivel fenye-
gették, az elkövetkezett: Csokonait elmozdítot-
ták köztanítói állásától. 

Ezzel végetért, a l ig háromnegyedévi kísérlet 
után, ez a tanítói pálya, melyet fényesnek ée 
áldásosnak nem mondhatunk, mint Arany Já-
nosét, de annál szomorúbban tanulságosnak. 

Ami ezután következett: Csokonai „legáció"-ja, 
vagyis kiküldetése prédikálni Halasra , köny-
nyelmű el járása a legációbeli kötelességek kö-
rül, hanyagsága a legációs pénzek elszámolásá-
ban, az iskolai törvénykönyvbe ütköző, enge-
délynélküli fölutazása Pestre, az iskolai szabá-
lyokat megvető, jelentkezésnélküli visszatérés a 
kollégiumba, a diákok előtti támadó beszéde az 
iskola ellen s a mindezek nyomában járó bün-
tetés, a kitiltás 1795 május havában a kollé-
giumból, — már csak Csokonai hátralevő rövid 
iskolai életének de nem tanári pá lyá jának rész-
letei, melyeknek aprólékos elbeszélése nem tar-
tozik tárgyunk körébe. Mindenesetre annak a 
bohém természetnek és elfogadhatatlan könnyel-
műségnek kifolyásai ezek a végső csínyek, me-
lyek legjobban bizonyít ják Csokonai hivatásá-
nak h iányát bármely komoly polgári pályára, 
de legkiváltkép a tanár i ra . 

S ezek értetik meg velünk azt is, hogy Cso-
konai katedrai pá lyá jának ez az első fejezete a 
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csurgói háromnegyedévi tanárkodásban ismét 
csak hasonló folyta tás t nyerhetett. 

Csokonai ugyanis sárospataki rövid ideig 
tartó jogászkodás, pozsonyi diétái szereplése és 
a komáromi szerelmi idill elszállt rózsafelhői 
után, a Lilla-dalokkal már költői pá lyá j a tető-
pont ján, hírneve delén, 1798 márciusában So-
mogyba került, hol nádasdi Sárközy Istvánnak, 
a megye a l i spánjának házában és családjában 
szerető baráti ha j l ék ra talált. Mikor lassankint 
megismerkedett a somogyi viszonyokkal, alig 
néhány évvel azután, hogy a debreceni köz-
tanítóságban ért kuda rc megmutatta volt neki, 
mennyire nem neki való a tanári pálya, vágya 
ismét a katedra felé vonzotta Csokonait. Csur-
góra kívánkozott az ottani gimnáziumba. A 
költő jól érezte m a g á t a somogyi mulatós tár-
saságokban s ú j r a félreismerve önmagát, azt 
hitte, hogy éppen oly jól fogja magá t érezni 
a csurgói iskolában is. Barát ja , Sárközy, 1799 
tavaszán kivitte befolyásával, hogy a költő vá-
gya teljesüljön, bár az — debreceni múlt jának 
híre mia t t — nem m e n t valami könnyen. Május 
végén a csurgói g imnázium tanára lett. A csur-
gói gimnáziumban akkor egy külföldi tanulmá-
nyokra Jénába távozott köztanító ka tedrá jáná l 
helyettesre volt szükség és Csokonai — bár az 
esperes ellene volt — Sárközy a j án la t á ra meg-
kapta az állást. Csokonainak ugyanis az állás 
elnyerése előtt az volt a híre, hogy nem bará t ja 
a rendnek s nem a katedrára termett. 

Csokonainak ebben az állásban sem igazga-
tója, sem tanártársa, sem szolgája nem volt; ő 
vezette az egész gimnáziumot, azaz egy szobá-
ban 9 diákot taní tot t hittanra, lat inra, poéti-
kára, retorikára, számtanra, történelemre, föld-
ra jz ra . Szóval az iskolát távolról sem lehet a 
régi, nagyhagyományú, jól megszervezett és szi-
gorú fegyelem keretei közt működő debreceni 
kollégiumhoz hasonlítani. S éppen ez magya-
1'clZZcl cl bekövetkezett eseményeket, Csokonai 
újabb fékevesztett viselkedését, annál inkább, 
mert Somogy megye abban az időben a szel-
lemi dolgok tekintetében az ország egyik leg-
elhanyagoltabb területe volt, amiről Losonczy 
Is tván híres Hármas kis tükrének egyik föld-
ra jz i s t rófá jában is humorosan emlékszik meg. 
Somogy megye egyedüli művelődési telepe ép-
pen az akkoriban a lapí tot t csurgói lat in iskola 
volt. Egyrészt talán ennek a tudata, másrészt 
a küzdelmek, melyek az állás elnyerését meg-
előzték, ellentétben a debreceni állás elnyerésé-
nek könnyűségével, eleinte jó hatással voltak a 
bohémlelkű i f jú fe l fogására , állása tekintélyére. 
E h iva ta la különben is — mint említettük — 
sokkal függetlenebb volt a debreceninél, egy-
kori i f j o n t i heve is tünedezett lassankint s azért 
kezdetben jobban beleérezte magát helyzetébe. 
Most m á r lelkiismeretesebben végezte köteles-
ségét, talán még mind ig szorosan vet t pedagó-
gusöntudat nélkül, de buzgón és lelkesen ok-
tatta tanítványait , buzgóságában még tanköny-
vet is állított össze számukra, a lat in prozódia 
helyett a magyar versek tanait kezdte fejtegetni 
s ú j í tó módon egy kis esztétikát is adott tanít-
ványainak. Ezenkívül költészete javával , mely 

akkor jött létre, irodalmi tekintélyt is adott ál-
lásának. 

Azonban Csokonai tanár i pá lyá jának ez a fe-
jezete sem mult el keserűségek nélkül. Ha a ta-
nításban lelkesebb volt is Csurgón, mint annak 
idején Debrecenben, az iskolai rend és fegyelem 
szabályainak betűi és szelleme ellen mégis so-
ka t vétett. Annyi pénze sem volt, hogy tisztes-
séges ruhát csináltatott volna magának, de azért 
„megmaradt a régi vidám mesternek". El-el jár t 
a szomszéd fa lvakba mulatni, néha tanítványai-
val is, s emiatt leckéit el-elmulasztotta, el-eldári-
dózott néha-néha egy-egy taní tás i napot s ellen-
sége, a somogyi esperes, gyűj töget te is ellene 
az adatokat. Csokonainak később a csurgói ka-
tedrát bizonyára épp oly csúfosan kellett volna 
elhagynia, mint a debrecenit, ha háromnegyed-
évi tanítóskodásának — valósággal szerencsé-
jére — véget nem vet az a körülmény, hogy 
elődje, kinek helyetteséül alkalmazva volt, a tél 
elején visszatért németországi tanulmányairól, 
í g y tehát t anár i megbízatásának ideje 1800 feb-
r u á r végén lejárván, tél közepén másodszor is 
elbúcsúzott a tanár i katedrától, melyen kevés 
örömben és kevés dicsőségben volt része. El-
búcsúzott, hogy még hátralevő rövid életében 
többé vissza se tér jen rá ja . Csurgóról elindult 
hazafelé és keserű hangulatában — bizonyára 
nem ismerve bQ a maga hibás voltát — még 
verset is ír t annak a híres, ránézve különösen 
aktuális és előtte valószínűleg rokonszenves, bár 
igaztalan szállóigének igazolására, hogy „akit 
az istenek gyűlölnek, azt taní tóvá teszik". 

Csokonai rövid és dicstelen tanítói pályája 
így ért véget mindörökre, a magyar pedagógia 
és a magyar irodalom történetére nézve azon-
ban nem minden tanulság nélkül. 

Arany János nyugodt temperamentumával , 
erős jellemével fényesen megállta helyét a ta-
nár i pályán is, melyre pedig költői lelke igazi 
hivatást sohasem érzett. Csokonai állhatatlan, 
bohém lelke nem ért el ily eredményt, Arany -
hoz hasonlóan, kétszer megkísérelt vállalkozásá-
val. A hibát azonban — s ez az a pedagógiai 
tanulság, melyet kiemelni óha j tunk — nem sza-
bad tisztán Csokonaiban keresnünk. Nagy része 
van ebben a régi kollégiumi rendszer hibás fel-
fogásának, mely a még iskolába járó, pedagó-
giai lag teljesen képzetlen s nevelési és tanítási 
tapasztalatok s taní tói öntudat nélküli i f j ú diá-
kot vele ma jdnem egykorú tanulók vezetésére 
hivatottnak tar to t ta és tényleg alkalmazta. Fe-
lekezeti iskoláink taní tásának szerencséjére, 
nagy változások állottak elő azóta a református 
iskolák szervezetében is. Az elbeszélésünkben 
vázolt régi rendszer furcsaságai nélkül azonban 
h í j án volnánk annak a kétszeri tanár i próbál-
kozásnak, melynek Csokonai életében és költé-
szete fejlődésében, különösen a somogyi napok 
idején, oly nagy és elhatározó befolyása volt. 

Csokonai dicstelen kalandja i t a katedrán ebből 
az összekapcsolt pedagógiai és irodalmi szem-
pontból kell tehát megítélnünk s a magyar is-
kola és a m a g y a r irodalom történetében föl-
jegyeznünk. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Az éghető ásványok. 
írta : B Á N K Y E N D R E . 

Hogyan fű t sünk ? 

— Természetrajz az V—VI. osztályban. — 
Ennek a tételnek taní tása ilyenkor időszerű, 

mer t a gyermekek látják, hogy otthon és az is-
kolában napról-napra fűtenek, sokszor a fűtés-
ben maguk is segédkeznek. L á t j á k a szenet, de 
nem tesznek szén és szén között különbséget. 
Lá t j ák , használ ják a sajtolt szenet (brikett) is, 
de nem tudják, hogyan készítik, tehát nagyon 
sok fogalom vár még t isztázásra az égő ásvá-
nyok körül. Minthogy a kőszén keletkezése 
visszanyúlik a tőzeghez, természetes, hogy ez-
zel is itt kell foglalkoznunk. Mert a fűtésről 
van szó, ki kell térnünk a helyes fűtés mód-
j á r a is. 

Szemléltető eszközök: Tőzeg, lignit, barna-
szén, igazi, nagy, fekete kőszén, esetleg antra-
cit; kőszénben levő növényi és állati marad-
ványok, lenyomatok; koksz, kátrány, paraf in , 
vasszög, kályha, képek. 

Használt forrásmunkák: Drozdy—Frank: Ho-
gyan taní tsunk a népiskolában. Bévai-lexikon. 
Jalovecki—Móczár: Természetrajz. A Tanterv 
és Utasítás. 

T E R V E Z E T . 
Előkészítés: 

a) Az érdeklődés felkeltése a tapasztalatok 
számonkérésével. — A tanteremben reggel hi-
deg volt s most meleg van, — mondom. — Azért 
van most meleg, mert a kályhában ég a tűz. 
— Mivel fű tünk itt? — És otthon? — H á n y q 
kőszén fogy el évenkint i t t az iskolában? — 
H á n y q fogy el otthon? — Hány q, hány vágón 
szén fogyhat el évenkint a mi községünkben? 
— Honnan hozzák azt! Miféle kőszenet látta-
tok? — Egyformák-e azok? 

b) Célkitűzés. — I t t vannak a különböző kő-
szenek, — mondom s muta tom a szemléltetésre 
behozott tőzeget és szénféléket. — Mindenki 
mindegyikből vegyen egy darabkát , tegye maga 
elé azt is, meg egy-egy szöget is! (Ha valamiből 
nem volna annyi, hogy minden gyermeknek 
jusson, a rendelkezésemre álló darabot közösen 
szemléltetem. A könnyed és gyors kiosztási le-
hetőségeket osztályom adottságaihoz szabom.) 

Tárgyalás. 
a) A tőzeg. — Mi ez? — kérdezem s szemlél-

tetem a nádas képét. — Miféle növények nőnek 
ebben a mocsárban? — H a nem vág ják le s 
nem hordják el, mi történik télen ezekkel a nö-
vényekkel? — Az első évben a víz alá süllyed 
ez a sok növény. A második évben megint, — 
mondom s rajzolom, úgyhogy a gyermekek 
észrevegyék a rétegnek évről-évre történő vas-
tagodását . — Váj jon mi történhetik ezekkel a 
ledűlt növényekkel? — kérdezem, miközben 

máris vizet rajzolok föléjük. — E lbo r í t j a a víz. 
— A víz, a i á j u k telepedő iszap, agyag el-
zár ja a ledűlt növényektől a levegőt. H a nem 
éri levegő, váj jon elkorhadhatnak-e? — Nem, 
mert levegő nélkül nincs korhadás, — mond-
ják a gyermekek a tanultak a lapján. — Ügy 
van! Nem korhadnak el, hanem közben meg-
sárgulnak, majd megbarnulnak, összenyomód-
nak. I lyen alakulásra azt mondjuk, hogy: sze-
nesednek, — mondom s a táblára í rom. — Idő-
vel a mocsár területén ilyen réteg lesz, ni! — 
szólok a tőzeget szemléltetve. — Vegyetek a 
kezetekbe egy darabká t s a szög hegyével bon-
togassátok, nézegessétek! — mondom. A gyer-
mekek nézegetik s mondogat ják: — I t t egy 
fűszál van. — I t t nádlevél. — Ez i t t mind fű-
szál. — Ez meg i t t sás. — Nyomjátok össze! 
— Emelgessétek! — mondom s a gyermekek 
megállapí t ják, hogy kissé összenyomható köny-
nyű. — Ennek a neve: tőzeg vagy turf a, — 
mondom s a táblára írom. Ez a legfiatalabb 
kőszén, — szólok, aztán azt beszéljük meg, 
hogy ezzel sok helyen tüzelnek, különösen a 
szegényemberek. 

— H a ez a tőzeg sok-sok éven á t mocsári 
növényekből képződött, vájjon hol található 
tőzeg a mi hazánkban? — indítom a helyek 
keresésére a gyermekeket s ezzel az anyagot 
a földrajzzal hozom kapcsolatba. Megállapít-
juk, hogy hazánkban a Hanságban, a Sárréten 
és a Kis-Balatonnál, a Duna—Tisza mentén 
található, mert ott voltak mocsaras területek. 
Szólok arról, hogy a tőzeget nemcsak tüzelő-
nek, hanem alomnak is használják s így ki-
tűnő trágya lesz belőle. Megemlítem, hogy 
ú jabban kertek t a l a j á n a k lazítására is hasz-
ná l ják s a tőzegkorpa métermázsáját a keres-
kedésekben 4—5 pengőért árulják. Szólok arról 
is, hogy rendszerint kockákba vág j ák s úgy 
száll í t ják. Sokszor ég a föld. V á j j o n hogyan 
lehet ez? — kérdezem, aztán ar ró l beszélge-
tünk, hogy ez csak forró nyárban történhetik, 
a tűz a pásztorok vigyázatlanságából kelet-
kezhetik s hogy a tőzegtüzet úgy oltják, hogy 
a tűz körül árkot ásnak. (Rajz.) 

b) A lignit. —- Vegyétek a kezetekbe ezt, ni! 
— mondom s a l igni te t mutatom. — Nézeges-
sétek! — Ez min tha fa volna. — Ez fa is. — 
Megszenesedett fa, — állapítják meg a gyer-
mekek. — Az bizony! — erősítem. — Valamikor 
évezredek előtt ke rü l t ez a fa a föld alá. Talán 
földrengés volt, v a g y nagy vihar dönthette l e 
az erdő hatalmas fái t , amit aztán belepett a 
föld, a homok. S miért szenesedett? — Mert 
nem érte levegő. — Karcoljátok meg s nézzé-
tek meg a karcolás helyét, porának színét! — 
szólok, a gyermekek a szöggel megkarcolják 
a l igni tet s megállapí t ják, hogy a karcolás 
helye is, meg a pora is barnás. -— Váj jon me-
lyik szenesedhetik régebben, a tőzeg, vagy ez? 
— Az régebben szenesedhetik, mer t barnább. 
— A neve ez, ni! — mondom s felírom, hogy: 
lignit. 
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— Ezt is tüzelésre használják. — Váj jon fű-
tenek-e lignittel a mi községünkben? — Nem 
•ad valami nagy meleget, de azért okosan hasz-
nálva jó tüzelő és olcsó. Mennyibe kerül mé-
termázsája? — A lignitet hazánkban több 
helyen bányásszák. 

c) A barnaszén. — Most ezt a még barnább 
kőszenet vegyétek a kezetekbe! Nézegessétek és 
karcol já tok meg! — mondom, mire a gyerme-
kek megállapítják, hogy abban m á r növényi 
részeket nem, vagy al ig látnak, hogy a kar-
colás helye s a pora barnább, min t a lignité. 
— Ez még régebben keletkezett, m i n t a lignit. 
A neve: barnaszén, — mondom s a táblára 
írom. — Ezt is tüzelésre használják. A mi köz-
ségünkben is főleg ezzel a barnaszénnel tüzel-
nek. — Vájjon hogyan keletkezhetett? — kér-
dezem, mire a gyermekek az előbbiek alapján 
elmondják. — Jól ég, de sok kormot és hamut 
hagy. Ügyes fűtéssel a meleget jól kiadja. — 
Mennyibe kerül belőle egy q? 

— Barnaszenet ná lunk Tatabányán, Tokodon, 
Dorogon, Salgótar jánban bányásznak. Petro-
zsónyban óriási barnaszénbányánk volt, de ezt 
elvették az oláhok. (Térkép.) 

— Váj jon miért tüzelhetünk mi barnaszén-
nel? — indítom meg a gondolkozást s a beszél-
getés folyamán rávezetem a gyermekeket arra. 
hogy nemzetgazdasági szempontból igen fon-
tos, hogy azzal a szénnel tüzeljünk, amit itt-
hon, a mi földünkből bányászunk. Ezzel sok 
munkásnak adunk kenyeret . (Bányászok, vas-
út i rakodók, vasutasok.) Pénzünket nem visz-
szük külföldre. Becsül jük meg az it thonit , a 
mienket! 

d) A gáz, koksz, kátrány, a gépolaj, a pa-
raffin. — A barnaszenet azonban nemcsak fű-
tésre használják, hanem ezt is belőle készítik, 
ni! — mondom s a ká t r ány t szemléltetem. — 
K á t r á n y ! — mondják a gyermekek. — Szagol-
já tok meg! — Hol lá t tá tok? Mire használ ják? 
— kérem számon a tapasztalatokat s ha azok 
hiányosak volnának, kiegészítem, miközben rá-
térek arra , hogy a ha jóka t , hajóköteleket kát-
ránnya l kenik be, hogy a víz behatolását gátol-
ják. Rámutatok az aszfa l t ra is, mely a kát-
ránynak egyik neme. Nagy vonásokban rá-
mutatok arra, hogy a kőszénből készítik a kok-
szot is. (Szemléltetés.) Ennek egyik mellékter-
méke a kátrány. A kátrányból készítik a kát-
rányola ja t . (Szemléltetés.) Ugyancsak szemlél-
tetem a paraffint, melyet a kátrányból vonnak 
el. (Mindezekről csak nagy vonásokban emlé-
kezem meg.) 

e) Az igazi fekete szén. — De van ám még 
a barnaszénnél is idősebb képződésű szén. Ez! 
— mondom s mutatom az igazi, v a g y fekete 
szenet, amit a gyermekek kezükbe vesznek. — 
Nézegessétek s karcol já tok meg! — mondom. 
— Ebben nem látni növényeket. — P e d i g ez is 
megszenesedett fa, de igen-igen sokezer esz-
tendővel kerültek azok a fák a föld alá, ame-
lyekből ez a szén képződött. Ez sokkal öregebb 
képződmény, mint a barnaszén. — Feketébb is. 
— Ragyogó, csillogó. — Ha megkarcol juk, a 
karcolás helye és po ra fekete. — Ez sokkal 

nagyobb meleget ad, mint a barnaszén. Ko-
romja, hamu ja is kevesebb, azért jobb tüzelő. 
A neve: igazi vagy feketeszén, — mondom s a 
táblára írom. — Vájjon használnak-e igazi 
feketeszenet községünkben? — Mennyibe kerül 
ebből egy q? — Csonkahazánkban csak egy he-
lyen bányásznak igazi, vagy feketeszenet, és 
pedig Pécsett, Baranya vármegyében. Az ani-
nai stájerlaki hatalmas szénbányák most az 
oláhok kezén vannak. (Térkép.) Külföldön gaz-
dag feketeszénbányák vannak. Csehországban, 
Belgiumban, Angliában, Észak - Amerikában, 
Németországban. Az utóbbi helyről hozzánk 
azelőtt sokat szállítottak s mint „porosz szén" 
kerül t forgalomba. — Váj jon miért nem ho-
zunk most külföldről szenet? — Mit takar í tunk 
meg ezzel? — Lám, jól megvagyunk nélküle és 
aagy nemzeti vagyon marad meg, mert hazai 
kőszénnel tüzelünk. Azelőtt egész télen á t ide-
genből hozott kőszenet száll í tottak a vasutak, 
a mi bányáinkban pedig al ig dolgoztak. Most 
nem látunk külföldi szenet szállító vonatokat , 
hajókat . A szénnel megrakot t vonatok most a 
mi bányáink felől jönnek, a mi szenünket 
hozzák. 

f) Az antracit. A taní tásnak ebben a mozza-
natában az antraci tot szemléltetem úgy, mint 
az előző kőszeneket. Megemlítem, hogy ez a 
legrégibb, a legtökéletesebb kőszén. A gyerme-
kek megállapít ják, hogy vasfeketeszínű és 
fénylő. Megemlítem, hogy különösen sok van 
belőle Észak-Amerikában, de sokszor, a fekete-
szénnel együtt, másutt is előfordul. Nehezen 
gyullad és k i tűnő meleget ad. Ez a legdrágább 
szén. Községünkben most nem is tüzelnek ant-
racittal . 

g) A sajtoltszén (brikett). A gyermekek gyak-
r a n látják a sajtoltszenet is, azér t ezzel is kell 
foglalkoznunk. H a nem is mu ta tunk rá a ké-
szítés módozataira részletesen, de általánosság-
ban megemlítjük, hogy a bányászás közben a 
szén töredezik, porlik. S mer t a szénpor nem 
ég jól, valamikor ezt eltemették, félrehányták, 
ami nagy kár volt. Ma a szénport kát ránnyal 
keverik s gépekkel tojásalakú darabokat sa j -
tolnak belőle. A kátrány megkeményedik s 
összetart ja a szénport. A gyermekeknek meg-
muta t juk a dorogi, a sa lgótar jáni és a pécsi 
bányák sajtolt szenét, rek lámjá t . — Mennyibe 
kerül ebből egy q? — Mennyit használnak ebből 
községünkben? — A sajtolt szén készítése és 
az ezzel való tüzelés nemzeti szempontból is 
sokat jelent. Miér t? 

h) A kőszén jelentősége. Edd ig a kőszénről 
csak mint tüzelőanyagról beszélgettünk. A ta-
ní tásnak ebben a mozzanatában pedig ar ró l 
essék szó, hogy a gyárakat , a vasúti mozdo-
nyokat , a ha jóka t szintén kőszénnel fűt ik s 
ezek is rengeteg mennyiséget fogyasztanak 
ebből az anyagból. Iparunk, kereskedelmünk 
rengeteg sokat köszönhet ennek az egyszerű 
ásványnak. Nem hiába nevezik fekete gyémánt-
nak. Mutassunk r á arra, hogy községünkben a 
gyárak , a ha tá runkban száguldó vonatok moz-
donya, a gőzcséplő, a gőzeke, mind, mind kő-
szenet fogyaszt s olyan erőt fe j tenek ki, mely 
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Bányábejárat iparvasúttal. 

sok-sok emberi erőt megkímél. Vessük fel a 
kérdést, hogy mi lenne akkor, ha a föld mélyé-
ből egyszer a kőszén elfogyna? — Akkor fával 
tüzelnének s a föld kerekségéről az erdő csak-
hamar eltűnne. 

i) A bánya és a bányászok. Taní tásunk nem 
lenne teljes, ha a kőszénnel kapcsolatban nem 
emlékeznénk meg a bányáról és a bányászok 
nehéz munkájáról . A bányát legjobban képek 
és ra jz segítségével képzeltethetjük el. Mutas-
sunk a gyermekeknek a bánya berendezéséről, 
a szén szállításáról és a bányászok munkájáról 
képeket, ra jzokat s ezek megbeszélésével kap-
csolatban éreztessük meg a bányászok nehéz 
munká já t s gondoltassuk el a gyermekekkel 
azt, hogy annak mennyi előnyét élvezik. Olvas-
sunk fel vagy beszéljünk el egy-két bánya-
szerencsétlenséget, hogy ezzel is megéreztessük 
azt a nehéz és veszélyes munkát, amit a bányá-
szok végeznek. És mutassunk olyan bányatele-
peket, amelyeken a munkások számára csinos, 
egészséges, rendes házak épültek, amit nehéz 
munká juk után meg is érdemelnek. 

j) A helyes fűtés. Ha a gyermekek a termé-
szettan keretében már tanulták, hogy az égés-
hez levegő szükséges, akkor ennek az ismeret-

nek felhasználásával vétessük észre a fűtés he-
lyes módját . Ha ezt még nem tanul ták volna, 
akkor tisztán gyakorlat i alapon mutassunk erre 
rá. Nyissuk ki a kályhánknak azt a részét, 
amelyen át levegőt kap a kályha tar tá lyában 
a tűz. A gyermekek tapasztalni fogják, hogy 
jobban ég a szén, éled a tűz. M a j d a levegőt 
fokozatosan zár juk el a tűztől, mi re a gyerme-
kek észreveszik, hogy lanyhul az égés. Szemlél-
tessük a tüzelést úgy, hogy a rostély és a 
hamutar tó telve van hamuval. Aztán tisztítsuk 
ki a rostélyt, a hamutar tó t s hasonlí tsuk össze 
a tűz égését. Mutassuk meg, hogy a rendelke-
zésünkre álló kályhákon hogyan lehet az égést 
takarékosan szabályozni, a meleget lekötni. 
H í v j u k fel a gyermekek figyelmét a széngázra 
s annak veszélyes voltára s ezzel kapcsolatban 
említsünk néhány szerencsétlenséget. Taní tsuk 
meg a gyermeket a kályha t iszt í tására s mu-
tassunk rá a kéménytisztítás fontosságára. 

Begyakorlás. 
a) Összefoglalás. A táblára í r t emlékeztető 

szavak, rajzok a lapján mondják el a gyerme-
kek mindazt, amit a kőszénről tanultak. Be-
számolásukat ne akasszuk meg kérdésekkel, 
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hanem szoktassuk a gyermeket folyékony be-
szédre. Ha valami lényegest k ihagyna az, aki 
beszél, a többiek ellenőrizzék beszámolását s 
csak aztán egészítsék ki azt a kihagyott ré-
szekkel, esetleg lielyesbítsék azt, amit társuk 
helytelenül mondott . 

b) Rajz. A gyermekek részint a tábláról, ré-
szint elképzelés alapján, sorozatos rajzokban 
rajzol ják le mindazt, amit a kőszénről tanultak 
s az egyes rajzok alá néhány szóval í r ják oda 
a r a j z jelentését. 

c) A helyes fűtés gyakorlása. Ellenőrzésünk 
mellett minden n a p valamelyik gyermek élessze 
az iskola ká lyhájában a tüzet s gondoskodjunk 
arról, hogy a tanteremben kellő fokú meleg 
legyen. 

d) Fogalmazás. Ez t a tanítást fogalmazással, 
például a következő tétellel kapcsolhat juk: 
Mit beszét a kőszénben talált csiga f (Képzelet 
után.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

X Magyarosan. (1934, 9—10. sz.) A Magyarosan 
nyelvművelő folyóirat legutóbbi számában Zol-
nai Gyula befejezi Van-e szükség nyelvműve-
lésünk i rányí tására i című tanulmányát . Fejte-
getései eredményekép megállapítja, hogy nyel-
vünket, az idegenszerűségek betolakodása mel-
lett, az idegen szavak elharapódzása annak a 
veszedelemnek teszi ki, hogy lassanként keve-
réknyelvvé válik. H a ú j fogalom elnevezésére 
van szükségünk, nem nyelvünk kifejezőképes-
ségéhez folyamodunk, hanem idegen, legtöbb-
ször görög-latin szavakat kapunk fel. Ezeket a 
neveket latin képzőkkel még tovább is képez-
zük. s ilyen esetekben nagyon sokszor lehetet-
len alkotású szavak jönnek világra. Az orvo-
sok bacilláris, bakteriális fertőzésről, közíróink, 
politikusaink deficitárius budgetről, inter-
miniszteriális bizottságról beszélnek. M á r pedig, 
ha idegen főnévből vagyunk kénytelenek mel-
léknevet képezni, t együk ezt magyar mellék-
névképzővel, mert hisz nem tudunk annyira 
latin nyelven, hogy szóképzésének szabályait is 
jól ismernők. Beszéljünk tehát baci Húsos, bak-
tériumos fertőzésről, miniszterközi bizottságról. 
A kisebb közlemények közül figyelemreméltó 
Pa i s Károlynak: Nyelvművelés az iskolában c. 
cikke. Jellemző példákkal igazolja az író, hogy 
egy-egy középiskolai t ankönyv szerzője milyen 
nehézkes fogalmazással a d j a elő a tudnivalókat. 
Elsőosztályos tankönyvből idézi a szerző ezt 
a mondatot : „Az esemény végpont jának keltét 
megkapjuk, ha az esemény kezdőpontjáig el-
telt időhöz hozzáadjuk az esemény időtar tamát 
és az így nyert eltelt időt keltre változtatjuk." 
A Magyarosan folyóirat egyre jobban népsze-
rűsödik közönségünk körében. Már 9000 példány-
ban jelenik meg. Az utolsó lapokon olvasható 

szóajánlások közül kiemeljük ezeket: antenna 
helyett hullámfogó, turista helyett természet-
járó, tur is taság helyett természetjárás. Az 
évente ötször megjelenő folyóirat előfizetési 
dí ja egész évfolyamra 1 P. 

Mezőgazdasági Népoktatás. J a n u á r havi első 
számának első cikke az ú j esztendő üdvözlése, 
melyben szeretetre és megértésre buzdí t ja ol-
vasóit. Oberhammer Géza az alsófokú gazda-
sági szakoktatás közgazdasági jelentőségéről, 
Molnár Ferenc a külföldi gazdasági népisko-
lákról ír cikket. Részletesen foglalkozik a lap 
az alföldi gyümölcstermeléssel, a háztartás és 
főzés taní tásának problémájával , a föld jöve-
delmezőségével és. a gazdasági továbbképzés 
ügyeivel. — A tar ta lmas j anuá r i számot válto-
zatos hírek, közlemények és szerkesztői üzene-
tek fejezik be. 

Magyar Iparosnevelés. Multévi decemberi szá-
mának első cikkét Barton Imre írta, „Budapesti 
tanonciskolák a jubiláris kiállí táson" címmel. 
Varjas-Veigand József a természettan-vegytan 
és a technológia tanításának szerves egybekap-
csolásáról értekezik, Leviczky Oreszt pedig a 
könyvelési anyag félévi összefoglalására ad 
gyakorlat i ú tmuta tás t . — Bőven ismerteti a 
Magyar Iparosnevelés a tanoncoktatással kap-
csolatos híreket, eseményeket, majd az utolsó 
oldalon Mihály György „Ganz Ábrahám emlé-
kezete" című versével találkozunk. 

Dunántúli Népművelő. J anuá r hó 1-én megjelent 
számában, mind já r t a legelején, Dezső Lipót 
rövid, de t a r ta lmas cikkben vázolja a népműve-
lés feladatai t s megszívlelendő tanácsokat ad 
a népművelés munkásainak, m a j d Ablánczy 
József ismerteti a Vasvármegyei Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottság 1934/35. tanévi munka-
tervét . — Dr. Bencze József körorvos a fa lus i 
babonákról ír, megdöbbentő példákkal igazolva 
azoknak rendkívül káros hatását . — A Nép-
művelési Előadások című sorozat Süle Antal 
felsőpatyi s. lelkész népművelési tanfolyamot 
megnyitó beszédét közli. Dr. Harsányi Lujza 
gazdasági s. t aná r részletes cikk keretében a 
baromfitenyésztésnek gazdasági jelentőségéről 
ír. Alapos tanu lmányt közöl a lap Pekovitsné 
Hánel Klára tollából „Bűn és bűnhődés Arany 
J á n o s balladáiban" címmel. Hírek-rovata vál-
tozatos. 

Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja. A 
katholikus nemzetnevelők havi folyóirata, mely-
nek decemberi számába Pogor Ödön írt első 
cikket a szent karácsonyról, a pedagógus sze-
mével nézve. — A magyar katholikus pedagó-
giai irodalomról Szabó I rma értekezik kimerí-
tően és gondosan megí r t tanulmány keretében. 
— Folyóiratszemléje több tanügyi lapot is-
mertet . 

Református Élet. A folyó év j anuár elején meg-
jelent számának legnagyobb részét Antal Géza, 
a dunántúl i egyházkerület nemrég elhányt 
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püspöke emlékének szenteli s közli Ravasz 
László püspök ragyogó beszédét: Antal Géza 
három orcája és egy lelke címmel. Illés Géza 
„Két tűz között" című hangulatos elbeszélésé-
ben egy hősies lelkű magyar református pap 
megható történetét í r j a le. A lap minden sorát 
a református szellem hat ja át. 

Gyermekvédelem. A racionalizálásról a gyer-
mekvédelem szempontjából, a gyámügy reform-
járól, az önállótlan gyermekről, a tanoncvéde-
lemről, a legelső nemi fölvilágosításról, az 
egykekérdésről írnak a lap legutóbbi számá-
ban cikket Schuler Dezső dr., Csorna Kál-
mán dr., Nemesné Müller Mária, Fodor Árpád 
és Máday István. — Nagyon kiterjedt külföldi 
és hazai híranyaga, könyv- és lapszemléje min-
den aktuális gyermekvédelmi kérdéssel foglal-
kozik. 

A Hajdúság Kultúrája. Vezetőcikkében mele-
gen emlékezik meg Hajdú vármegye nyuga-
lomba vonuló tanfelügyelőjéről, Vasady Lajos-
ról s ezzel a tanügyi eseménnyel kapcsolatban 
rövid beszámolót ad a Hajdúság Kultúrájának 
tizenkét évi munkásságáról. A cikket Bökényi 
Dániel írta. „A tanítói szolidarizmus" címmel 
közli K. Nagy Sándornak „Az Állami Tanítók 
és óvónők Országos Egyesülete Hajdúvár-
megyei Köré"-nek első közgyűlésén tartott el-
nöki megnyitóbeszédét, majd a magyar posta-
takarékpénztárt ünnepli félszázados jubileuma 
alkalmából. Krónika-vovathhan az ú j felelős 
szerkesztő, Bökényi Dániel beköszöntőjével ta-
lálkozunk, azonkívül tanügyi és egyesületi hí-
rekkel, a Hivatalos iZe'sz-rovatban pedig a vár-
megyei kir. tanfelügyelő rendeleteivel. 

Francia tanügyi lapokból. 

A gyermek erkölcsi eszméinek fejlődése. 
Minden morál a szabályoknak bizonyos rend-

szeréből áll s minden erkölcsösségnek a lényege 
abban a tiszteletben keresendő, amellyel az 
egyén e szabályok iránt viseltetik. Ha e té-
nyekre nézve gyermeklélektani vizsgálatot kí-
vánunk indítani, akkor olyan területet kell 
kiválasztanunk, amelyen a követni való szabá-
lyok a legnagyobb mértékben önkéntelenek. 
A gyermek ugyanis már készen kapja az er-
kölcsi szabályokat a felnőttől, az elemzés tehát 
fölötte súlyos helyzetben van, amikor különb-
séget kénytelen tenni aközt, ami maguknak 
e szabályoknak tartalmából folyik, valamint 
aközt, ami a gyermeknek e szabályokat meg-
határozó felnőtt iránt érzett respektusából ered. 
Nem mulaszthatjuk el, hogy az erkölcsi szabá-
lyok tudatát és gyakorlatát a játékok, társas-
játékok során is tanulmány tárgyává ne te-
gyük, mert hiszen a felnőttek befolyása itt a 
legcsekélyebb. Ennek folyamán, mint lélek-
búvárok, a gyermeki erkölcs szintjére helyez-
kedünk, tekintet nélkül arra , hogy a felnőttek 
felfogása szerint egyáltalában közük van-e a 
játékszabályoknak az erkölcshöz, vagy sem. 

Ez a mi tanulmányunk mindjár t arra a meg-
állapításra vezet, hogy a játékszabály együtt 
fejlődik az életkorral. A játékszabály gyakor-
lata tekintetében négy fejlődési fokot különböz-
tethetni meg: 1. Tisztára motorikus (mozgató) 
és egyéni fok, amelynek tar tama alatt a sza-
bály •— minthogy a játék mindvégig egyéni — 
azoknak a mozdulatoknak egymásutánjából kö-
vetkezik, amelyeket a gyermeknek végeznie 
kell. 2. Áz egocentrikus fok (a gyermeki önzés 
időszaka), amely abban a pillanatban keletke-
zik, amikor a gyermek kívülről alkotott szabá-
lyokat kap, de a példák utánzása mellett is 
csak magának játszik s nem sokat törődik a 
játékszabályokkal. 3. Az ébredező kooperáció 
(együttműködés) foka, amidőn már jelentkezik 
a kölcsönös ellenőrzésnek s a szabályok egyesí-
tésének a gondja. 4. A játékszabály ok kodifiká-
ciójának (törvénybefoglalásának) a foka. 

Ami a játékszabályok tudatát illeti, ennél 
szintén elég világosan mtitatkozik a három 
fokra osztható fejlődés: az első fokon át a sza-
bálynak nincsen kényszerítő, ereje, mert egy-
részt az az életkorszak pusztán motorikus, 
másrészt pedig — az egocentrikus hajlam fel-
léptétől — a szabály inkább érdekes példának, 
mint kötelező valóságnak számít; a második 
fokon keresztül a szabály, mint felnőttektől 
származó és örök érvényű, érinthetetlennek 
tűnik fel; a harmadik fokban végül a kölcsö-
nös megegyezés törvényéül szolgál. 

A játékszabályok valóságos gyakorlata és tu-
data tehát párhuzamosan fejlődik. Abban a 
mértékben, amint a szabály elmélyül, elveszti 
sérthetetlen jellegét s a kölcsönös megegyezés-
nek és az autonóm tudatnak terméke gyanánt 
jelentkezik. A törvény misztikus tiszteletének 
a tartalom kezdetleges követése, az észszerű és 
megokolt tiszteletnek viszont a hatékony meg-
figyelés felel meg. Ilyeténkép a törvénytiszte-
letnek kétféle megnyilvánulásával állunk szem-
ben, az egyének társas magatartása szerint: az 
egyoldalú tisztelet csak a szabálynak kötelező 
erejét ismeri, míg a kétoldalú törvénytisztelet 
az észszerűséget is meglátja benne. 

Dürkheim szerint a csoportnak az egyénre 
gyakorolt nyomása elegendő ahhoz, hogy az 
erkölcsi kötelesség érzetének megjelenését ma-
gunknak megmagyarázzuk: a szabály kötelező-
nek tűnik fel az öntudat előtt, mert a közös-
ségben folyó élet egészen átalakí t ja az öntuda-
tot és belevési a tisztelet érzetét. Ámde Dürk-
heim elmulasztotta, hogy megvonja a szüksé-
ges válaszfalat a társas élet különféle tényke-
dései között, mégpedig a kényszer ós az együtt-
működés elvei alapján. Minden erkölcsiségnek 
kiindulópontja a fegyelem szelleme és a sza-
bályokat a társasélet a lakí t ja ki. Csakhogy, 
amint föntebb láttuk, a szabályok más és más 
alakot öltenek — a gyermek társas életének 
fejlődéséhez mérten — a törvénytisztelet ter-
mészete szerint. 

Különbséget téve egyrészt a kényszer s az 
egyoldalú törvénytisztelet, másrészt pedig az 
együttműködés és a kölcsönös tisztelet között, 
nem távolodunk el a Bővet termékeny felfogá-
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sától, amely szerint az erkölcsi érzetek mind-
ahhoz a respektushoz kapcsolódnak, amellyel 
az egyének egymás iránt viseltetnek. De hogy 
inkább érthetővé váljék, miképen mozdítja elő 
a kötelességnek erkölcse a jó erkölcsének meg-
jelenését, szükségesnek tartottuk közbeiktatni 
a kölcsönös tiszteletnek a szerepét s vele a 
kooperációt. Mert, tanulmányozva a gyermek 
eszméinek fejlődését a hazugságról s az igaz-
mondásról, felfogását a felelősségről s az igaz-
ságosságról, mindig napfényre fog kerülni a 
különbség a kényszerítő tekintély s az együtt-
működés között. 

Egyedül a kooperáció elegyíti az erkölcsi 
tudat fejlődésébe a ténynek s a jognak, vala-
mint a cselekvő engedelmességnek s a parancs-
tól független eszménynek a megkülönbözteté-
sét, míg a kényszer pusztán a köteles egy-
öntetűségre vezet az erkölcsi parancsok köve-
tésében. 

Miként az értelmi kényszer az okoskodás 
területén, azonkép az erkölcsi kényszer is csu-
pán alaki, külsőleges eredményeket érhet el. 
A kívülről kapott szabályok betűszerinti értel-
met nyernek, a jóravaló törekvés összecserélő-
dik az engedelmeskedéssel, a felelősség érzete 
elhalványul. Csakis az együttműködés út ján 
sikerül a gyermeket az ő tudattalan egocentriz-
musából kiemelni. 

A kölcsönösség lényeges tényezője az autonó-
miának, amely viszont elengedhetetlen fölté-
tele az igazi erkölcsösségnek. Azt az átmenetet, 
amely a kívülről diktált erkölcstől (a hetero-
nómiától) az autonómia és az együttműködés 
erkölcséhez vezet el, legjobban az igazságérzet 
lélektani elemzése út ján tanulmányozhatjuk. 
Az igazság a társas viszonyok immanens föl-
tétele s abban a mértékben, amint erősödik a 
gyermekek közt a szolidaritás érzete, az igaz-
ságérzet autonómiává bontakozik. Ámde az 
igazságnak s az igazságtalanságnak ismerete a 
felnőttek tekintélyének inkább a rovására s 
nem következtében vésődik a gyermek elmé-
jébe, mert az igazságérzet fejlődése föltételezi 
az autonómiát. Minél inkább alkalmazza tehát 
a felnőtt a gyermekkel szemben a kölcsönössé-
get, annál nagyobb hatással van erkölcsi esz-
méinek kifejlődésére. 

Minden hozzáértő egyetért abban, hogy ro-
konság van a logika s az erkölcs között. A lo-
gika a gondolat szocializálásában fejti ki hatá-
sát éppúgy, amint az erkölcsi ismeret a szoli-
daritás kialakulására vezet. Nem vonjuk két-
ségbe, hogy külső parancsok út ján is erköl-
csös magaviseletre lehet a gyermeket szorítani, 
de ezen a módon nem érleljük ki benne azt az 
erkölcsi felfogást, amely képessé tenné őt arra, 
hogy majdan ő maga oldja meg az élete során 
fel-felbukkanó lelkiismereti konfliktusokat. 

Vegyünk példát az értelem területéről, mond-
juk, a mennyiségtan oktatásából. Napról-napra 
tapasztalhatjuk, hogy a gyermekek elég jól el-
sajátították az egyes müveleteket, anélkül 
azonban, hogy e műveletek igazi mibenlétéről 
helyes fogalmuk lenne. Elemi fokon ez még 
megjárja, ámde komoly feladatok megoldása 

nem várható a műveletek teljes megértése és 
kellő alkalmazása nélkül. Az a gyermek tehát, 
akit nem készítettek elő arra, hogy a megszer-
zett ismeretek fölött elmélkedjék, aki ekként 
csak a közvetetlen alkalmazáshoz ért, nem ké-
pes a fölmerülő nehézségekkel megbirkózni. 

Ugyanígy állunk az erkölcs birodalmában is: 
kényszer út ján elérhetjük, hogy a gyermek 
helyes magaviseletet tanúsítson a mindennapi 
élet egyszerű eseteiben, de ezzel még nem tesz-
szük őt képessé arra, hogy a bonyolultabb lelki-
ismereti kérdésekben, amikor az elemi ismeret 
már nem elegendő, állást foglalhasson. Hogy 
ennek is megfelelhessen, az autonóm erkölcsi 
ismeretet kell benne megteremteni. Ezt a célt 
pedig csakis az együttműködésre s a kölcsönös 
tiszteletre alapított nevelés közelítheti meg, 
mind a család, mind az iskola körében. 

Jean Piaget, 
a genfi egyetem tanára s a 

Nemzetközi Nevelésügyi Iroda 
igazgatója. 

Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1934, novemberi szám. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

Állampolgári nevelés. 
A volt lengyel közoktatásügyi miniszter az ok-

tatásügy szabályozása alkalmával azt mondotta, 
hogy Lengyelországnak olyan ú j nemzedékre 
van szüksége, amely tud dolgozni és szereti a 
munkát és hozzákészül a reá váró feladatok tel-
jesítésére. Ennek az elvnek alapján az állam 
hatalma a munkán nyugszik. A felnövekvő i f j ú -
ságot tehát meg kell tanítani dolgozni és min-
dennemű kötelességet teljesíteni úgy a saját-
maga, mint az állam és felebarátai iránt. E r r e 
a célra minden tantervi tárgy alkalmas. Fel-
adatukat azonban csak úgy teljesíthetik az ál-
lampolgári nevelés elérése szempontjából, ha 
azokat a gyermek lelki fejlődéséhez alkalmazva 
ismertetjük és a munkára alapozzuk, a gyermek 
saját tevékenységére, érdeklődésére s az isme-
retek önálló szerzésére. Az ilyen munkának nagy 
előnyei vannak: fejleszti az értelmet és hozzá-
járul a tanulók társadalmasításához és polgáro-
sításához. A gyermek felfogja a tett, az erélyes 
cselekvés és erős akarat jelentőségét, de egyúttal 
meggyőződést szerez arról, hogy a restség, a 
munkára való akarat hiánya bűn és az embe-
riség szégyene. 

A tantárgyak közül legfontosabb e célra a len-
gyel nyelv. Ennek tanulásánál a gyermeknek 
meg kell tudnia, hogy mai alakjában nemzedé-
kek munkájának, közös erőkifejtésének ered-
ménye. Sokszor keservesen kellett küzdeni és 
szenvedni a lengyel népnek nyelve használatá-
nak jogáért. A mai nemzedéknek is köszönhet-
jük, hogy az oroszosítás, németesítés szenvedé-
sei közben is híven kitartottak nyelvünk mellett 
és azt romlatlanul örökítették át a most már 
szabad haza if júságára. „Az "Úristen és az an-
gyalok is rossz néven veszik a lengyel gyermek-
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tői, ha nem jól beszél lengyelül s nem tudja , 
hogy ez az ő legfőbb kincse és boldogsága." 

Az anyanyelv után a legfontosabb tá rgy a tör-
ténelem és földrajz. A történet taní tásánál ön-
tudatossá kell tenni a polgári felelősség érzetét, 
példákban megismertetni a polgári kötelessége-
ket és felébreszteni a haza és a polgártársak 
iránti szeretetet. A történettanítás fo lyamán 
mindez egymásba fonódik és megalkotja a pol-
gári, politikai, gazdasági és társadalmi élet 
evangéliumát. Ezek mellett a történettanítás 
összekapcsolja a multat a jelennel. I t t vigyázni 
kell, hogy a tiszta igazságot adjuk s ne tévesz-
szük össze a valóságot a célzattal. Csak így lesz 
a történelem az élet valódi mestere. A földrajz 
kötelessége nemcsak megismertetni, de meg is 
szerettetni a hazai földet. í g y képezi a jövő pol-
gár t és katonát. Közelebb hozza az i f júságo t a 
hazai földhöz és nemzettestvéreihez. Bevezeti a 
tanulót a jelen élet gazdasági, társadalmi, poli-
tikai problémáiba. Az idegen államok földrajza 
megismerteti más népek és államok kul turál is 
munkateljesítményeit, felkelti a nemes verseny 
vágyát és tiszteletet ébreszt minden munka iránt. 

A természettudomány, kézimunka és r a j z első-
sorban a gyermek öntevékenységét fejlesztik és 
önállóságát. De egyúttal, különösen a természet-
tudomány, a társas, kollektív munka értékét. 
A tanítóval és társakkal végzett közös megfigye-
lések, gyűjtések a társadalmi közös munka érté-
kes ösztönét ébreszthetik fel. Ezt vagy azt a 
megfigyelést nem én csináltam, hanem mi. Nem 
én gyűjtöt tem össze ezt a gyűjteményt, hanem 
mi, az osztály, vagy éppen az egész iskola. 

A számtannak sem szabad elvont kérdésekkel 
dolgoznia, hanem olyan példákat és feladatokat 
kell adnia, melyek eredménye bizonyos konkrét 
adatokat nyú j t a jelenkori élet viszonyaihoz. 
Ezenkívül a számtani órán meg kell ismertetni 
a pénzintézeteket, különösen a takarékpénztára-
kat és szövetkezeteket. -

A más tárgyak tanulása során szerzett isme-
reteket betetőzi és rendszerezi a jelenkori Len-
gyelországról szóló tárgy. Ez tulajdonképen 
gyakorlati polgári tudomány. Ebből ismeri meg 
a tanuló a társadalmi életet és az ál lam szer-
vezetét. Ennek körében kell megtanítani az i f jú -
ságot, hogyan értékelje állami és társadalmi 
szempontból az egyes életjelenségeket, a termé-
szet javait és anyagait. Az iskolából az életbe 
kikerülő i f j ú elő legyen készítve arra a polgári 
és társadalmi életre, amelyben majdan részt kell 
vennie. Derülten és reménykedve nézzen a jövő 
elé, de egyúttal legyen tudatában a nehézségek-
nek és veszedelmeknek, melyekkel é le tút jában 
találkozik. Akkor 6zívesen dolgozik együtt pol-
gártársaival családja, f a lu j a és állama érde-
kében. 

Az állampolgári nevelés hatalmas eszközei 
még a tantárgyakon kívül a nemzeti ünnepé-
lyek, valamint az olyan ünnepélyek, mint a ma-
darak és fák napja, a takarékossági n a p stb. 
Mindegyikük a nemzettel való együttélés élmé-
nyét nyú j t j a , némelyiken a mult felé fo rd í t j a 
a figyelmet, a jövőről ébreszt gondolatokat s 

arra lelkesít, hogy közös igyekezetben fej tse ki 
erejét az állam hatalmának megteremtéséért. 

Igen hatékony segédeszközök az ál lampolgári 
nevelésben a különféle i f júsági egyesületek is. 
Közös cél érdekében csoportosítják az i f júságot , 
társadalmi köröket alkotnak s kiválóan alkal-
masak arra, hogy az i f júságban kifejlesszék a 
polgári erényeket. Ugyanezt a célt szolgálja az 
állami jelvények tisztelete. Az emberi termé-
szetben mélyen gyökerezik a szimbólumok sze-
retete. Az állami címer és lobogó tehát meg-
különböztetett tisztelet tárgya legyen. Ezzel 
együt t já r az állami hatóságok tisztelete. Nem 
szolgálhatja az állam érdekét az, aki aláássa az 
állami hatóságok tekintélyét. 

Az állampolgári nevelés legfontosabb ténye-
zője a tanító. Tudnia kell a célt és éreznie hiva-
tása fontosságát. Magában kell foglalnia mind-
azon állampolgári erényeket, amelyeket bele 
akar oltani tanulói szívébe és értelmébe. Hinnie 
kell állama jövőjében és büszkének lennie, hogy 
ilyen fontos szolgálatot teljesíthet érdekében. 
Nagy követelmények ezek, de a tanítónak vál-
lalnia kell azok teljesítését. 
Miesiecznik Pedagogiczny, 

1934. évi 4. és 5. sz. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

„Gyermekek a szentség útján." I r t a : M. Schmidt-
mayr. Fordí tot ta: Szemerjay Kovács Dénesné. 
(Szent István Társula t kiadása.) 

A gyermeki lélek csodálatos szépségeit t á r j a 
ez a könyv az olvasó elé. Húsz, élete tavaszán 
elhányt gyermek élettörténetét mu ta t j a be a 
szerző, olyan gyermekét, akinek Isten- és 
emberszeretete, hófehér lelke és engedelmes-
sége örök például szolgálhat minden nemze-
déknek. A húsz között talál juk a magyar Lin-
gauer Mártika megható élettörténetét is, aki 
hősiesen hordozva fá jda lmas keresztjét, szintén 
korán elért oda, ahová rövidke életének min-
den percében vágyot t : a Mindenható ragyogó 
színe elé. 

Igazat adunk annak, amit a szerző előszavá-
ban a többek között í r : „Anyák és nevelők, akik 
olvassátok, vagy akik gyermekeitekkel olvas-
ta t já tok, nyissátok meg szíveteket az isteni vi-
lágosság előtt! K i rá ly i jutalmat ad érte Isten, 
gyermekeitek hűsége és engedelmessége lesz a 
köszönet." 

P. T. Etherton: „A Mount Everest átrepülése." 
Fordí to t ta : Cholnoky Béla. (A Magyar Föld-
rajzi Társaság Könyvtára . Franklin-kiadás.) 

A Fekete-tengertől a Sárga-tengerig húzódó 
hata lmas hegylánc egyik darabjának, a Hima-
lá jának — s egyút ta l a világnak •— legmaga-
sabb pont ja a Mount Everest csúcsa. A hegy 
tulajdonképen határvonal , két világ elválasztó-
vonala húzódik a soha emberi szem, sőt való-
színűleg soha semmiféle élőlény szeme nem 



7 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF. 

l á t ta hegyóriás csúcspontján. Határvonal ez a 
két legnépesebb emberfa j ta , két nagy emberi 
kul túra , két nagy filozófia és két nagy élet-
fo rma között. 

A kis angol expedíciónak volt a feladata, 
hogy ezt a határkövet az angol repülőgépipar 
két pompás büszkeségével megközelítse s a tu-
domány fegyvereivel meghódítsa. Senki sem 
tud ta pontosan, mi vár az expedícióra, de az 
már az előkészületek során is ki tűnt , hogy az 
ismeretlenség nagy akadályát le lehet győzni, 
hogy a vállalkozás kockázatát nagyon csökken-
teni lehet, ha tervszerűen és öntudatosan együt t 
dolgozik mindenki a többivel a nagy cél érde-
kében. 

Az emberi akarat , a tudás és technikai fel-
készültség valóban győzött. 1933 tavaszán meg-
birkózott a Mount Everesttel, azzal a hegy-
óriással, amelynek égbenyúló ormait állandóan 
100 kilométeren felüli sebességgel száguldó or-
kán ostromolja s amelynek tömegvonzóereje 
akkora, hogy még az Indiai-óceán szintjót is 
megemeli. Az eredmény laikus szemében talán 
kicsi, a tudományos világ előtt azonban annál 
nagyobb: értékes meteorológiai és élettani 
megfigyeléseken kívül a két átrepülés alkal-
mával sikerült vert ikális felvételekkel olyan 
képanyagot készíteni, hogy ezek alapján körül-
belül három kilométer széles és húsz kilométer 
hosszú, eddig ismeretlen területsávot pontosan 
berajzolhat tak a térképbe. 

Tízezer méternél magasabbra ju to t t fel a bá-
tor repülőgép-expedíció, ahonnan olyan kilátás-
ban volt része, amilyenben aligha gyönyörköd-
hetet t valaha is emberi szem. Végeláthatat lan 
változatosságban halmozódott a la t ta egymás 
mellé csúcsok, hegygerincek, fekete sziklator-
nyok, óriási gleccserfolyamok minden dantei 
képzeletet felülmúló „inferno"-ja. Csak egy vi-
gyázat lan mozdulat a kormánykeréken, egy 
pi l lanatnyi bizonytalanság, egy bonyolult oxi-
génvezeték eldugulása — s a tudásra szomjas 
ember, büszke gépmadár együtt zuhan a ha-
lálba, leli végső nyugvóhelyét ebben a meg-
közelíthetetlen örök temetőben. 

A könyvben levő 43 kitűnő fényképfelvétel, 
h a nem is érzékeltetheti, de legalább fogalmat 
n y ú j t h a t erről a csodás világról, a vállalkozás 
merészségéről. 

v-Kenessy Béla: Pirkad már a hajnal. Szava-
lásra alkalmas ifjúsági versek. (Az Országos 
Gárdonyi Társaság kiadása.) A szerző ízléses 
kötésben adta ki i f júsági verseit, amelyekben 
kedves közvetlenségben érinti és mélyíti a leg-
szebb érzelmeket. Minden egyes vers egy-egy 
nevelői gondolatnak vonzó alakba öntött re-
meke. Nyelvezete, technikája igazi költői lélekre 
vall. Találunk ebben a kötetben lelkesítő s bo-
rongós hazafias verseket, anyák napjára , ma-
darak és fák nap já ra , névnapokra s más alkal-
m a k r a alkalmas költeményeket. A szerző, aki 
főv. tanító, jó szolgálatat tett a tanítói karnak 
azzal, hogy költeményeit közrebocsájtotta, mert 
igen értékes anyagot nyú j t s ezek közül a tan-
tá rgyak feldolgozása közben és más alkalmak-

kor tanítólélekből fakadó költeményeket válo-
gathatunk. (A könyv ára 1 P 50 fillér. Megren-
delhető a szerzőnél. Budapest, II., Tölgyfa-utca 
8., L/3.) 

Málnási Ödön: A pszichológia és pedagógia új 
útjai. (Az Új Élet könyvei sorozatának 3. 
száma. Kassa, 1934.) 

Az utóbbi években a pszichológia és pedagó-
gia tudománya rohamos fejlődésnek indult . 
Újabb és ú jabb gondolatok, meghatározások és 
irányok kerültek felszínre, melyek ezeknek a 
tudományágaknak külön-külön és együttesen 
nagy lendületet adtak. Az ezirányú szakköny-
veknek és folyóiratoknak olyan tömege látot t 
napvilágot, hogy a bennük rej lő értékek és 
eredmények összegezése még a szakembereknek 
is nehéz feladat. Ez a kis füzet tömör összege-
zése azoknak az i rányzatoknak és felszínre 
került kérdéseknek, amelyek az utóbbi években 
a pszichológusokat és pedagógusokat foglal-
koztatták. A hivatot t szerző könyvében tömö-
ren és világosan, dióhéjba sűr í tve ál l í t ja elénk 
ezek lényegét. A könyvben felvett bibliográ-
fia muta t j a azt, hogy a szerző alaposan foglal-
kozott az idevonatkozó bel- és külföldi szakiro-
dalommal. Kár , hogy nem vet te figyelembe 
azokat a módszerrel foglalkozó értékes köny-
veket, amelyek ezeknek az irányzatoknak lé-
nyegét a gyakorla tban igyekeznek megvalósí-
tani s így az életbe átvinni. í g y a tudományt 
nem önmagáért, hanem az életben való haszno-
sításért lá tha t tuk volna. J ó szolgálatot tesz 
azzal, hogy könyvében a tudományos kifejezé-
seket magyaros szavakkal is megvilágít ja. 

Hercsuth Kálmán: A gyermeknevelés időszerű 
kérdései. A könyv hat fejezetben szól a nevelés 
kérdéseihez: 1. A gyermeki jellem kialakulása 
s annak típusai. 2. Az érzelemvilág gyermek-
típusai. 3 Az értelemvilág gyermetípusai. 4. Az 
akaratvi lág gyermektípusai . 5. Az egymás 
i ránt i kötelesség, — az egyke. 6. Hitvallás, ha-
zaszeretet. Az így csoportosított anyag kereté-
ben végighalad a szerző a nevelés kérdésein, 
azokat hol egyénileg boncolgatja, hol meg for-
rásmunkákra támaszkodik. A könyvbe össze-
gyűj tö t t gondolat elég tekintélyes s azoknak 
boncolgatása is érdekes. A tanítóság haszon-
nal fo rga tha t j a ezt a könyvet. (Megrendelhető 
a szerzőnél, Gyula, kir. tanfelügyelőség.) 

Weber Mária: Mesék és Játékok 3—10 éves 
gyermekek számára. Óvodai, iskolai és házi 
használatra. Ebben az ízlésesen kiállított könyv-
ben tíz mesét és tizennyolc játékot nyú j t a 
szerző. A mesék művészi, beszédes rajzokkal 
vannak illusztrálva, a dalos játékok dallamai 
hangjegyezve vannak. Ha a könyv belső tar-
talmát pedagógiai szempontból vizsgáljuk, azt 
lá t juk, hogy annak minden sora, minden 
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szava kedélyt nemesít, üd í t és nevel. A könyv 
anyaga alkalmas arra , hogy a gyermek lelké-
ben az Isten, a haza, az emberszeretet érzelmét 
felkeltse és mélyítse s az állatokkal való kímé-
letes bánásmódra szoktassa. A könyvbe felvett 
játékok mind olyanok, amelyek alkalmasak a 
test ügyesítésére s így a lelki és testi nevelés-
nek szép összhangját l á t juk a könyvben. (A 
könyv megrendelhető a szerzőnél, Kispest, Wer-
bőczi-utca 5.) 

tf K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Adolphe Fernere: Der Primat des Geistes als 
Grundlage einer aufbauenden Erziehung. (A 
szellem elsőbbsége, mint a felépítő nevelés 
alapja.) Évszám nélkül (1933), V I I I + 260 lap. 

Az ú j nevelés, a cselekvő és öntevékeny iskola 
kiváló képviselőjének ez a munkája , amely 
eredetileg 1927-ben Le Progrés spirituel (A 
szellemi haladás) címmel Genfben jelent meg, 
most jogosított német kiadásban szélesebb kö-
rök számára vált hozzáférhetővé. Az Előszóban 
a szerző komoly, sőt komor képet ra jzol a mai 
feszültségekkel telített helyzetről és egyedüli 
reménységet egy ú j szellemtől á thatot t neve-
léstől remél, amely az igazságosság földjét és 
korszakát fogja fel tárni . Olyan optimisztikus 
bizakodás ez, amelyet a nevelésnek amúgy is 
korlátozott hatásköre az utóbbi hónapoknak 
minket is legközelebbről érdeklő világpolitikai 
események vajmi kevéssé támasztanak alá. 
Mert amíg tömegeikben műveletlen, át lagban 
félművelt népek állnak szemben magasabb mű-
veltségű népekkel, a tények bizonysága szerint 
nem a jog, hanem a hatalom, az erőszak dönti 
el az igazságot. 

A Bevezetésben a szerző a „felépítő nevelés" 
fogalmát így határozza meg: „A régibb iskola 
a gondolkodásból, az intellektusból indult ki. 
Azt vallotta, hogy a gondolkodásból a cselek-
vésre és ebből a lélek tökéletesítésére vezet. 
Váj jon elérte célját? Az ú j iskola megfordított 
i rányban halad: belülről kifelé. A belső em-
berből indul ki, hogy cselekvésre és a spontán 
cselekvésről gondolkodásra b í r ja Mielőtt a 
gondolkodás az életet i rányí taná, kell hogy az 
élet — a benne rejlő legmélyebbel és legneme-
sebbel — irányt szabjon a gondolkodásnak, azt 
vezesse és megvilágítsa" (21—22. 1.). Ebben sem 
csatlakozhatunk fenntar tás nélkül a nagynevű 
szerzőhöz: szerintünk előbb gondolkodni, előre-

látni kell és csak azután cselekedni; b a j támad 
ott és akkor, ahol és amikor a gondolkodás a 
cselekvés után sántikál. A gondolkodás érték-
száma mindenesetre nagyobb a félig öntudat-
lan, félig ösztönös cselekvésekénél. Azután 
maga a szerző is ezt a címet adta könyvének: 
A szellem elsőbbsége. 

A munka a következő kilenc fejezetre oszlik, 
amelyeknek ta r ta lmát röviden jelezzük. 1. Első 
valóság: legfontosabb az, hogy a gyermek szel-
lemi lendületi erejének minden megnyilatkozá-
sát olyan mértékben vegyük figyelembe és 
mozdítsuk elő, amennyiben az alkalmas szel-
lemi erőit fennta r tan i és fokozni. 2. Eleven 
reakció: egyenként elemezi és vázlatban szem-
lélteti az ősreakciók három fa já t (érzelmi, ér-
telmi, akaratbeli) , amelyeknek végső eredmé-
nye a munkában nyilatkozik meg. 3. A tudat-
alattiság örvénye: az intelligenciának és ösz-
tönnek pótló szerepe a nevelésben, a tudat-
alat t iság geológiai rétegeinek vázlata (72. 1.), 
a kisgyermekeknél dresszúrának van helye, 
amely automatizmussá alakul. 4. Lélekelemzés: 
a jogos kr i t ika ellenére elismeri F reud érde-
mét és e l fogadja következő két tételét: a) az 
ösztönök, mint olyanok sem nem egészségesek, 
sem nem egészségtelenek, hanem természeti 
erők. Csak hivatásukban nyerhetnek erkölcsi 
színezetet, aszerint, amint a szellemi erőt fo-
kozzák vagy csökkentik; b) nem elég, ha a ne-
velőknek elméletileg szónokolunk az ellentétes 
tendenciák „ellensúlyáról", hanem szükség van 
a r r a is, hogy előttük ennek technikájá t kifej t-
sük: az ösztönök levezetése és szublimálása. 5. 
A belső akarat: a gyermek szuggesztibilitása: 
ennek lehetséges veszélyei és előnyei. 6. Az ösz-
tönök kiképzése: olyan művészet, amelyhez szug-
gesztió, pszichoanalízis, józan emberész és tü-
relem szükséges. 7. Érdeklődés és erőfeszítés: 
a cselekvőiskola feladata, a szükséges öröm, 
vázlat a gyakorlat i megvalósításra. 8. A szel-
lem felszabadítása: visszapillantás az eddig 
megtett útra, hogyan já ru lha t hozzá a nevelő 
a gyermek személyiségének kialakításához. 9. 
Az élet lendületi ereje és Isten: a gyermek szel-
lemi előhaladása abból áll, hogy szellemi len-
dületi ereje Istenre i rányuljon. 

Fer r ié re könyve mindvégig érdekes, élveze-
tes olvasmány, amelyet sűrűn beszőtt polémi-
kus részletei igen elevenné tesznek. Olvasásá-
ból még azok is sok tanulságot, értékes tapasz-
talatot fognak meríteni, akik vele nem min-
denben értenek egyet. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

„Internationale Zeitschrift für Erziehung": 
egy új német pedagógiai folyóirat. 

Olvasóink előtt is előnyösen ismert , Friedrich 
Schneider szerkesztésében megjelent három-
nyelvű „Internationale Zeitschrift fü r Erzie-
hungswissenschaft" című folyóirat, kapcsolat-
ban a Németországban bekövetkezett mélyre-
ható átalakulással, a 3. évfolyammal a mult 
évben megszűnt, illetőleg megfelelő személyi és 
t á rgy i változásokkal ú j köntösben feltámadni 
készül. Értesülésünk szerint a folyóirat a kölni 
Bachem-cégtől á tke rü l t a berlini Weidmann-
céghez, ú j szerkesztő Dr. Theodor Wilhelm lett 
(Deutsche Pedagogische Auslandstelle), kiadó 
Dr. Alfred Bäumler, a berlini egyetemen a 
polit ikai pedagógia tanára . A folyóirat ezantúl 
kéthavonként fog megjelenni, de a réginél 
kisebb terjedelemben, első számát február ius 
végére vár juk és azontúl ismertetni fogjuk. 

Liga a gyermekek bántalmazása ellen. 
Franciaországban az utóbbi időkben nagyobb 

a rányoka t öltött a gyermekek bántalmazása a 
kegyetlen szülők részéről. Ennek megakadályo-
zása érdekében most országos liga alakult, 
amely a veszélyeztetett gyermekeket oltalmába 
fogadja . 

A német vidéki iskola-otthonok. 
Ezek a Schul-Landheimek a sokrétű „új is-

kolák" csoportjának egyik bevált f a j a , amelyre 
a ma i Németországban nagy h iva tás vár. I t t 
az első vidéki iskola-otthonok a háború után 
(1920-ban) keletkeztek azzal a rendeltetéssel, 
hogy a városi iskolák i f júságának testi-lelki 
üdülését néhány hé ten keresztül egészséges és 
szép vidéken lehetővé tegyék. Ma már 200 ilyen 
ot thon áll rendelkezésre 18.000 ággya l ; a tavalyi 
forgalom: 120.000 tanuló 15 millió éjjeli szál-
lás. A legnagyobb ilyen otthon a wegseheideni 
gyermekfalu a Spessartban, amely egyszerre 
1700 f r ankfu r t i gyermeket képes befogadni. Sok 
iskola saját ot thonnal rendelkezik, amelyet az 
illető szülői egyesületek buzgósága és áldozat-
készsége hozott létre. Az egész mozgalomnak 
központi szerve a Reichsbund Deutscher Schul-
landheime (A német iskola-otthonok birodalmi 
szövetsége). Ez az intézmény nem tévesztendő 
össze az üdülő- és szünidei telepekkel, mert 
a lap jában véve művelődési intézmény, amely 
vidéki (falusi) környezetben közösségi életben 
szolgálja a munkát . I t t is tan í tás folyik, de 
nem tantervszerű, hanem alkalmi célkitűzéssel, 
amely a nagyvárosi i f júságnak a vidék lakos-
ságával, életével, foglalkozásával való közvet-
len érintkezés ú t j á n az élményt helyezi hom-
loktérbe. Az erkölcsi művelődést a közösségi 
élet biztosítja, amely minden rendű és rangú 
gyermeket felölel és mindvégig összekapcsol. 
E közösség a lapján fejlődik ki a tanulók ön-
kormányzata is, amely a különböző tisztségek. 

házi teendők pontos ellátásában nyilatkozik 
meg. Ez mozdít ja elő a ba j t á r s i szellem kiala-
kulását, a gyengébbek segítését az erősebbek 
által stb. Hogy a testi ku l túra számára mily 
kedvező alkalom nyílik, nem szorul külön bizo-
nyításra. Nagy súlyt vetnek a f iúk kézi ügyes-
ségének fejlesztésére (egyszerűbb használati 
tárgyak elkészítése) és a leányok háztartási 
foglalkoztatására. Az iskola-otthonok felette 
kedvező módon befolyásolták a tanulók és ta-
nítók kölcsönös viszonyát is, amely a folytonos 
együttélés mellett barát i jelleget ölt és a tan-
erőknek mély bepillantást enged a gyermekek 
lelki életébe. Az intézmény az utóbbi években 
a gazdasági válság ellenére hatalmasan fellen-
dült, amiben nagy része van a pedagógusok és 
szülők fokozott érdeklődésének, ősszel a biro-
dalmi szövetség Hannoverben tar tot t közgyű-
lést: ezen megvitat ták, hogy az iskola-otthonok 
mozgalma miként illeszthető be társadalmi és 
nemzeti szempontból legcélszerűbben az ú j Né-
metország jelen és jövő feladataiba. 

Tanulók nemzetközi levelezése. 
A genfi nemzetközi nevelésügyi hivatal leg-

újabb Értesí tője a tanulók nemzetközi levele-
zése érdekében folytatólag a következő címe-
ket közli: Magyarország: Magyar Cserkészszö-
vetség, Budapest, V., Nagy Sándor-utca 6. Ro-
mánia: Direct ia invatamantulu i superior, Mi-
nisterul instruciunii Bucurest . Cseh-Szlovákia: 
Dr. Ladislav Klozner. Na Vaclavce 17, P r á g a 
XVI . 

A testnevelés előmozdítása. 
Ennek érdekében Brüsszel városa az iskolai 

i f jú ság számára öt versenyserleget tűzött ki, 
amelyekért első ízben 1935-ben a testnevelési 
hét alkalmával folyik ma jd a küzdelem. Az if-
júsági versenyek szakszerű rendezése egyrészt 
próbaköve lesz a meghonosított módszerek ha-
tékonyságának, másrészt a tanügyi hatóságok 
és a szülők előtt be fogják igazolni a testi kul-
tú ra szoros kapcsolatát az értelmi, erkölcsi és 
társadalmi képzéssel. 

Tanárok mint tanítók. 
Cseh-Szlovákiában is nagy számmal vannak 

állásnélküli középiskolai tanárok. Hogy ezeket 
az üresedésekhez képest felső népiskolákban 
lehessen alkalmazni, a cseh-szlovák közoktatás-
ügyi minisztérium átminősítésüket oly módon 
tet te lehetővé, hogy a prágai állami pedagógiai 
akadémián külön tanítás- és módszertani tan-
folyamokat szervezett, amelyeken az okleveles 
középiskolai tanárok fenn ta r tás nélkül, a ta-
nárjelöltek pedig tanulmányaik 8. félévétől 
kezdve vehetnek részt. 
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T A N Ü G Y I K A P T Á R . 

Tanügyi nap tá r , január hónap második felére. 
J a n . 16. (1825.) Született Finály Henrik Lajos egye-

temi tanár, több magyar nyelvészeti könyv 
szerzője (Magyar ige időformáiról, A magyar 
rokonértelmű szók értelmezése stb.). 

J a n . 17. (1838.) Biecen (Vas vm.) született Németh 
Antal pedagógus, a győri tankerület főigaz-
gatója; a győri, soproni és pécsi tanítóképzők 
felügyelője, szakíró. 

J a n . 18. (1894.) Budapesten meghalt Rabos József, a 
magyar kisdedóvás egyik előharcosa, ki Szé-
kesfehérvárt (saját házában) és Egerben óvo-
dát nyitott. 
(1885.) Erfurtban meghalt Kehr Károly hír-
neves német pedagógus. 

J a n . 20. (1933.) A kultuszminiszter leszállítja a tan-
könyvek árát. 

Jan. 21. (1820.) Született Hunfalvy János pedagógus, 
• a magyar tudományos földrajz megalapítója. 

Jan. 22. (1815.) Született Stoy Károly Viktor német 
pedagógus, Jénában bölcsészettanár, hol pe-
dagógiai szemináriumot és nevelőintézetet 
alapított, Bielizben pedig saját elve szerint 
tanítóképzőintézetet létesít. 

J a n . 23. (1883.) Az „Egyetértés"-ben olvashatjuk a 
Magyarországi Tornatanítók Egyesületének 
nyilatkozatát az ifjúság fegyver- és céllövő-
gyakorlatáról. 

Jan. 24. (1811.) Született Barnand Henrik északame-

H Í R E K 
Francia pedagógus levele az ózdi gyár-

telepi iskolához. 
Mr. Foct Alfréd, a Peuget-autógyár isko-

láinak igazgatója ez év szeptemberében meg-
látogatta az ózdi gyártelepi iskolát. Tapaszta-
latairól levélben számol be, melynek magyar 
fordítása a következő: 

A gyári iskolában tett látogatásunk mély be-
nyomást tett reánk. Meglepődtünk, mert nem 
reméltük, hogy itt ilyen kiváló iskolát és peda-
gógiailag ily tökéletes nevelési rendszert fo-
gunk találni. Az iskola környéke, az udvar, a 
tantermek s a többi helyiség is mind ragyo-
góan tiszta, egyszerűségében is oly ízléses, hogy 
öröm látni és rátermett komoly vezetésről 
tanúskodik. 

Ha maga az iskola ilyen barátságos, mit 
mondjunk annak nagyrabecsült igazgatójáról 
és tanítóiról'? Mindannyian kollégiális szeretet-
tel fogadtak és a legnagyobb előzékenységgel 
ismertették kitűnő módszerüket. 

Nagyon sajnálom, hogy közvetlenül nem tud-
tunk egymással beszélgetni s így Nagy József 
és Szabó Sándor úr tolmácsolására voltunk 
utalva. A legmélyebb hálával gondolok az ő 
készséges felvilágosításukra. 

A magyar nyelv, fizika, matematika helyes 
tanítására következtethetünk a tanulók iskolai 
dolgozataiból. Mi is kaptunk néhányat otthon 
való tanulmányozás céljából. A dolgozatok kül-
alakjából, tisztaságuk és áttekinthetőségükből 

rikai pedagógus, előbb Európában a hartfordi 
tanítóképző igazgatója, majd tanfelügyelője 
lett, Washingtonban pedig az iskolai kor-
mány vezetőjévé nevezik ki. 

Jan. 27. (1832.) Meghalt Bell András anglikán pap, a 
kölcsönös tanítási módszer egyik feltalálója 
és terjesztője. 
(1850.) Született Kapi Gyula pedagógus, tan-
ügyi szakíró, a soproni tanítóképző tanára, 
majd igazgatója, az ev. egyetemes tanügyi 
bizottság és az országos közoktatásügyi ta-
nács tagja. 

Jan. 28. (1816.) Meghalt Cházár András táblabíró, ha-
zánkban a siketnémaoktatás kezdeményezője, 
ki I. Ferenc császár engedélyével a váci inté-
zetre 40.000 forintot gyűjtött. 
(1877.) Iglón meghalt Tavassy Lajos pedagó-
gus, kinek javaslatára megünneplik hazánk-
ban Pestalozzi születésének 100 éves évfor-
dulóját. Megindítja a „Nevelési Emléklapok" 
című folyóiratot, melynek hasábjain előkészí-
tette az első egyetemes tanügyi kongresszus 
megtartását. 

Jan. 29. (1884.) Meghalt Grube Ágost német pedagó-
gus. Kitűnt számtantanítási könyvével, mely-
ben a számok egyedi, vagyis monografikus 
tanítási módját juttatta érvényre. 

Jan. 30. (1846.) Született Kurcz Elek nagyváradi tan-
kerületi főigazgató, szakíró. 

következtetnünk lehet arra, hogy itt a tanítás 
igazi szép eredményeket érlel. 

Mennyi sok szép illusztráció van a füzetek-
ben és milyen meglepetést keltett a mi tanító-
ságunk körében és a mi francia gyermekeink-
nél is. 

— Ilyen szépen dolgoznak a kis magyarok? — 
kérdezték tágrameredt szemekkel a mi gyer-
mekeink, mi is szeretnénk így írni meg raj-
zolni. Bevallom, hogy azóta a mi fiaink is nagy 
igyekezettel láttak hozzá, megindult a nemes 
verseny. 

Bár az elméleti tárgyak tanításában, a ma-
gyar nyelvben való járatlanságunk miatt, nem 
tudtunk teljes tájékozódást szerezni, annál in-
kább mondhatunk ítéletet a rajz és kézimunka 
tanításáról. E két tárgy tanítási rendszere va-
lóban megérdemli a legnagyobb elismerésünket 
és bámulatunkat. A rajzgyűjtemény, az agyag-
munkák, fa-, papír- és vasmunkák minden kri-
tikán felül állanak. Megcsodáltuk a gyönyörű 
magyar motívumokat, melyek a magyar gyer-
mek nagyon fejlett képzelőerejéről s a lélekből 
fakadó vezetésről tanúskodnak. 

Sajnálattal bár, de be kell vallanunk, hogy a 
mi francia iskoláink a tanításnak ezen ágában 
még nem állanak ilyen magas fokon. 

Hálásan megköszönjük Czangár igazgató úr-
nak s a szíves tanítói karnak a bemutatott 
mintatanítást és azt a kellemes, tanulságos 
órát, melyet a mi örömünkre rendeztek. Báto-
rító biztatásunkat küldjük az iskola tanítóinak, 
tanulóinak, fiúknak, leányoknak egyaránt. Szív-
ből gratulálunk a gyár vezetőségének is, hogy 
ilyen iskolát tudott teremteni. 
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Látogatás a zsámbéki róm. kat. tanítónőképző-
intézetben. Drozdy Gyula, lapunk felelős fő-
szerkesztője folyó hó 10-én, az intézet vezető-
ségének meghívására meglátogatta a Keresz-
tes-nővérek vezetése alatt álló zsámbéki taní-
tónőképző-intézetet, ahol a IV., illetve V. éves 
tanítónőnövendékek és a tanár i kar előtt a 
gyakorlóiskola I—II. osztályában „A tél örö-
mei", az V—VI. osztályban pedig „A kataszter 
és a telekkönyv" címen tar to t t mintataní tást , 
ma jd a IV. és V. éves- növendékeknek az ú jabb 
módszeres i rányzat elveiről t a r to t t előadást. 
A látogató megtekintette az intézetet, melynek 
nemcsak tisztasága, rendje, hanem felszerelése 
is valóban mintaszerű. Az intézet Mátyás ki-
rály vadászkastélyának romjain épült. A Ke-
resztes-nővérek hozzáértéssel párosult ügyszere-
tete öt óv alat t valóban mintaintézetet vará-
zsolt ezen az egészséges vidéken s ebben a fes-
tői környezetben. 

Kitüntetett tanítók. Fodor Ödön várpalotai ta-
nítót a vitéz dr. József Ferenc kir . herceg véd-
nöksége alatt álló Magyar Irodalmi és Zenei 
Bizottság, az országos pályázaton, a zeneszer-
zés terén kife j te t t tevékenységéért ezüst ok-
levéllel tüntette ki. Kar tá rsunk nem régen a 
Magyar Dalpártoló Bizottságtól kapott dísz-
oklevelet. — Putkó Olivér okányi községi ta-
nító, volt ipariskolai igazgatót a Magyar Iro-
dalmi és Zenei Bizottság szép színműveiért 
ezüst oklevéllel tüntet te ki. Ugyanennek a kar-
tá rsunknak sikerült költeményei jelentek meg 
a „Hortobágy" című albumban. 

A balillák vendégül látták a milánói magyar 
gyermekeket. A balilla-szervezet milánói el-
nöksége, karöltve a ,,Cesare Battisti" kerület i 
csoport vezetőségével, Vízkereszt napján ven-
dégül lá t ta a milánói magyar tanfolyamon 
résztvevő magyar gyermekeket. Az ünnepsé-
gen Scaglioni Otelló lovag képviselte a balil-
lák milánói csoport jának elnökét. A meghívott 
magyar gyermekek kíséretében a szülőkön kí-
vül a Milánói Magyar Egyesület vezetősége és 
a magyar kolónia sok tag ja is megjelent. A 
balilla-zenekar el játszotta a magyar ós a fa-
siszta-himnuszt, ma jd Navarra, a vendéglátó 
csoport elnöke üdvözölte a megjelenteket és 
lelkes szavakban szólt a magyar-olasz barát-
ságról és a magyar igazságról. Szavaira Pözel 
Tibor magyar főkonzul válaszolt. Ezután meg-
tör tént az ajándékok kiosztása. A leányok já-
tékbabát, a f iúk puskát kaptak. 

A somogyi népművelés számokban. Somogy 
vármegye Népművelési Bizottsága december 
hó 7-én ta r to t ta meg közgyűlését s az i t t is-
mertetet t évi munka te rv és költségvetés szám-
adata i bizonyságot tesznek arról , hogy So-
mogyban a folyó évben fokozott buzgalommal 
indult meg a népművelés. 

A vármegye minden községében (309) kivétel 
nélkül lesz ez évben népművelő munka. A nép-
művelési és közműveltségi előadások száma 4089, 
a műsoros délutánok és esték (alkalmi ünnep-

ségek) 419, a levente népművelő előadások 3190, 
analfabéta tanfolyamok száma 19, óraszámuk 
1252, alapismeretterjesztő tanfolyamok száma 20, 
óraszámuk 1191 népművelési, közműveltségi tan-
folyamok száma 5, óraszám 364, művészeti és 
kedélyképző tanfolyamok 346, gyakorlati , ügyes-
ségi tanfolyamok 3390, nőnevelési tanfolyamok 
száma összesen 28, óraszámuk együtt 5864, gyer-
mekek részére szórakoztató alkalmak 667, tanul-
mányi kirándulások 75, népművelési hangver-
senyek 30, műkedvelői előadások 273, szabad-
egyetemi t anfo lyam óraszámai 43, gazdasági 
i rányú tanfolyamok száma 53, óraszámuk 2968, 
összesen 20.435 munkaegységet jelent. A mul t 
évi 14.369 munkaegységgel szemben 50% az 
emelkedés és 100%-os emelkedés a két év előtti 
munkával szemben. 

A felsorolt munkák vezető gondolatai: né-
pünk nemzeti öntudatának, tisztultabb erkölcsi 
felfogásának nevelése, szakszerű női népműve-
lés, a háztar tás i és gazdasági munkára való 
tanítás, a leventekorbeli i f j ú s á g lelki gondo-
zasa, a gyermekek szórakoztatása és a nép 
valamennyi rétegének jó olvasmányokkal való 
ellátása. 

A népművelési tevékenység ez évben egy ú j 
ággal gyarapodot t : a bábjátékkal, amelynek be-
vezetése szép reményekkel kecsegtet. 

A bizottság ez évi p rogrammjában a bala toni 
kultusz is helyet foglal, amelyet széleskörű és 
intézményes népművelési munka megszervezé-
sével óhaj t szolgálni a Bizottság. A somogyi 
népkönyvtári hálózat tel jes kiépítésére irá-
nyuló akciót külön fogjuk ismertetni. 

A somogyi iskolánkívüli népművelés munká-
jának a vármegye al ispánja , Stephaich Pá l , 
mint a Népművelési Bizottság elnöke, jelenté-
keny szolgálatokat tesz. 

Az Északamerikai Egyesült Államok és Ma-
gyarország közötti kulturális kapcsolatok el-
mélyítése. A mult évben a pawtucketi és a 
sommervillei amerikai Ro ta ry Clubok Somer-
ville város középiskoláiban Magyarországról 
nagysikerű tanulmányi versenyt rendeztek, 
amelyhez az anyagot a budapesti Rotary Club 
szolgáltatta. A verseny nyerteseit Hóman Bá-
lint közoktatásügyi miniszter által aláírt dísz-
oklevéllel és Magyarországról szóló il lusztrált 
albummal jutalmazták. Ennek a versenynek 
mintá jára most a -pawtucketi és a budapest i 
Rotary Club a vasutcai Gróf Széchenyi I s tván-
felsőkereskedelmi fiúiskolában rendez tanul -
mányi versenyt. A pályázók az Északameri-
kai Egyesül t Államok és Magyarország gaz-
dasági, történeti és művelődési kapcsolatairól 
í rnak dolgozatot. A tanulmányi versenyt J o h n 
F. Montgomery budapesti amerikai követ f o g j a 
előadással bevezetni, s annakidején a d í jaka t , 
Rhode Island állam kormányzójának és P a w -
tucke város polgármesterének díszoklevelét, 
valamint a budapesti Ro ta ry Club által fel-
ajánlot t pénzjuta lmakat kiosztani. 

Állástalan tanítók alkalmazása Zala megye is-
kolátlan községeiben. E g y alkalommal már ad-
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tunk h í r t arról, hogy Zala vármegyében részint 
a tanítói teendők ellátására, részint pedig az 
iskolánkívüli népművelés vezetésére néhány 
ál lás ta lan tanítót helyeztek el olyan községek-
ben, amelyeknek i skolá ja még máig sincsen. 

Zala vármegye kul turá l is szempontból talán 
a legnehezebb terepe Magyarországnak. Több 
mint 360.000 lakosa 400 község között oszlik 
meg, ami annyit jelent, hogy egy-egy községre 
900 lakos esik á t lagban. De ha leszámítjuk 
Zalaegerszeget és Nagykanizsát és még néhány 
nagyobb községet, akkor az átlagos lélekszám 
900-nál sokkal kevesebb. Vannak 2—300 lakosú 
fa lvak is oly kicsi adóalappal, hogy maguk 
nem tudnak iskolát állítani és taní tót tartani, 
azt pedig nem kívánhat ják , hogy az állam 
iskolában részesítse őket addig, amíg másutt 
nagyobb községeknek sincs még iskolájuk. 

Ehhez hozzá kell adnunk azt a körülményt, 
hogy a zalai községek nagy része a civilizált 
területektől távol esik és nehezen megközelít-
hető. Télen, ha lehull a hó, némelyik ilyen 
faluba csak a v a r j ú tud bejutni, mert kerekes 
já rművel megközelíteni szinte lehetetlen volna. 

Igaz, hogy az utóbbi években ezek az álla-
potok igen nagymértékben javul tak, mert a 
vármegye rendszeres útépítési programmot ha j t 
végre s a főbb gócpontokat már az egész vár-
megyében behálózta újonnan építet t utakkal. 
Sajnos , azonban még mindig vannak jelenté-
keny számmal olyan falvak, amelyekhez rendes 
út nem vezet, amelyekhez tehát a ku l tú ra sem 
tud el jutni . Mert a kul túrának ú t r a van szük-
sége, akárcsak az árufuvarozásnak. 

Ám mennél közelébb kerülnek a civilizáció-
hoz, az utak révén, az elhagyatott vidékek, 
annál jobban érzik az elmaradt művelődés 
hiányát . 

Ez a hiányérzet, az iskola és a t anu lás iránti 
vágyakozás ezekben a félreeső községekben 
már nem mai keletű, és olyan erős, hogy 
néha szinte megható esetekhez vezet. Ezelőtt 
25—30 esztendővel olyan község is akadt, ahol 
a fa lu lakossága egy öreg pincét használt 
iskolahelyiségül. Ebben a pincében a magukkal 
hozott fejős székeken, a keskeny pinceablak vi-
lágossága mellett tanul ták a kis iskolások a 
nagy elemi tudományt egy nyugalomba vo-
nult — szabómester útmutatásai szerint. 

A művelődési vágy ma már természetesen 
még nagyobb és még általánosabb. 

Összefogni az erőket és összevonni az iskolát-
lan községeket egy-egy körzetbe, mint pl. a 
körjegyzőségeket, nem lehet, mert sein a taní-
tás, sem az iskolába já rás körülményei ezt nem 
engedik meg. Az egyetlen megoldás tehát, hogy 
a községnek iskolája legyen. 

Ezt érezte át Zala megye közigazgatásának 
és tanügyigazgatásának vezetősége, amikor a 
vármegye és az iskolánkívüli népművelés 
anyagi erejével ebben az esztendőben 17 köz-
ségbe küldött diplomás tanítót, amely nemes 
áldozatkészség és erélyes cselekedet nem keve-
sebb, mint 17 iskolát, illetőleg 17 község részére 
ku l túrá t és ugyananny i állástalan tanító ré-
szére szerény, de tűrhető megélhetést biztosít. 

Ez a példaadó tény bizonyára többeket fog 
gondolkodásra indítani. 

Fejér vármegye volt kir. tanfelügyelője meg-
halt. Nevelős La jo s ny. kir. tanfelügyelő, aki 
hosszú éveken át vezette a fejérvármegyei kir. 
tan felügyelőséget, 65 éves korában meghalt. 
A megboldogult emlékét szeretettel őrzik mind-
azok, akiknek alkalmuk volt megismerni me-
leg szívét, emberi jóságát. 

Pedagógiai tanfolyam Egerben. Heves vár-
megye Népművelési Bizottsága az 1934/1935. 
tanévben Eger város tanítói számára kilenc 
hónapra ter jedő tanfolyamot rendezett, melyen 
2-1 előadás keretében ismertetik a neveléstan, 
tanítástan, népiskolai adminisztráció, népmű-
velés és kul túrpol i t ika minden korszerű kér-
dését. A tanfolyam októberben kezdődött és 
1935 júniusában fejeződik be. Hallgatói: 86 
egri tanító, 46 egri állástalan tanító és taní-
tónő, továbbá az egri tanítóképző-intézet 44 
V. évfolyamú növendéke, összesen 176-an. A 
tanfolyam vezetője Bárdos Ádám kir. tanfel-
ügyelő, dr. vitéz Málnási Ödön tanár és Ham-
mel Árpád megyéi népművelési t i tkár. Az elő-
adások tárgykörei : A pedagógia mai i rányai 
dr. Málnási Ödön. A gyermekek szellemi ön-
munkásságra nevelése: dr. Málnási Ödön. 
A nevelés gyakorla t i jellege: Nényey Kál-
mán. Az erkölcsi nevelés: Bohacsek Józsa. 
A eserkészapród nevelése: Szentgyörgyi Gyula. 
A fogyatékos értelmű gyermek nevelése és 
taní tása: Virga Lajos. A szülői értekezletek: 
Barabás Sándor. Milyen tanalakot használ-
j u n k ! Petrovics József. Hogyan készítsük a 
tanmenetet és órarendet? Trajtler Géza. A 
tankötelezettség végrehaj tása : dr. Ganser 
Rezső. A tanító adminisztrat ív teendői: Bipka 
János . Népiskolai hatóságok: Miklóssy Zol-
tán. A népiskola épülete, udvara , gazdasági 
gyakorlóterülete és felszerelése: Gáspár J á -
nos. Az iskolánkívüli népművelés története, 
célja, szervezet és ügyköre: Hammel Árpád. 
Népművelési mintaelőadás: Bakvács Rezső. 
A külföldi kul túrpol i t ika a világháború u tán : 
dr. Málnási Ödön. A külföldi neveléspolitika 
a világháború u tán : dr. Málnási Ödön. 

A sopronmegyei Ifjúsági Vöröskereszt csopor-
tok kiállításai a soproni munkahét tárlatai kö-
zött. A folyó évben a Társadalmi Egyesületek 
Szövetségének soproni szervezete Sopron szab. 
kir. város területén nagyszabású ipari és gaz-
dasági kiáll í tást rendezett, amely országos vo-
natkozásban is — kétségen kívül —• fényesen 
sikerült. A változatos ipari , kereskedői és 
mezőgazdasági értékekkel megtelt és ízlésesen 
elrendezett tá r la tok között ugyancsak vonzotta 
állandóan a látogatókat a városi kaszinó kis-
terme is, ahol a soproni MANSz házilag készí-
tett művészi munkái , valamint Sopron vár-
megye és Sopron város elemi és polgári isko-
láival kapcsolatosan működő I f jú ság i Vörös-
kereszt csoportok kézimunkakészítményei vol-
tak láthatók. A kiállításon a Vöröskereszt kebe-
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léből Brösztel Gyula vezető kir. tanfelügyelő 
kezdeményezésére és rendezése mellett résztvett 
a brennbergbányai és sopronbánfalvai állami, 
a németzsidányi, a bükki, az undi, a kapuvár i 
(IV. kerületi), vi tnyédi róm. kat., a soproni 
ág. hitv. ev., továbbá a esepregi állami polgári, 
valamint a soproni állami polgári fiú- és a sop-
roni állami polgári leányiskolával kapcsolatos 
I f j ú s á g i Vöröskereszt. A csoportok i f júság i 
munkálatainak tár la ta i az egész kiállítás kere-
tében általános érdeklődést keltettek. A szépen 
sikerült i f júsági munkákat Fabinyi Tihamér 
kereskedelmi miniszter, vitéz Simon Elemér dr. 
főispánnal együtt , megtekintet te s az I f júság i 
Vöröskereszt csoportok eredményes, áldásos 
működését teljes elismeréssel méltatta. A ki-
állí tás után az I f j ú s á g i Vöröskereszt csoporto-
ka t a Társadalmi Egyesületek Szövetségének 
országos vezetősége díszoklevéllel tüntet te ki. 

Halálozás. A pestújhelyi állami elemi iskola és 
az állami óvodák tanítótestületei szomorú szív-
vel tudat ják, hogy dr. Gyurcsovecz Károly ny. 
áll. népiskolai igazgató folyó hó 8-án d. u. 
4 órakor elhunyt. Földi maradványai t folyó lió 
10-én helyezték nyugalomra. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Műkedvelői előadásra alkalmas színművek 
1. számú pótjegyzéke. 

A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájé-
koztató 1934 december 15. számában közöl-
tük a már régebben megbírált , műkedvelői 
előadásra alkalmasnak talált és a Műked-
velők Színműtárában 1932-ben közzétett szín-
művek és színdarabok jegyzékét. Ugyanott je-
leztük, hogy e jegyzéket a jövőben fokozato-
san kiegészítjük az abból hiányzó vagy azóta 
megjelent alkalmas színművek jegyzékével, 
amely esetről esetre lapunkban, majd később 
összegyűjtve, önálló füzetekben tétetik közzé. 

Ennek megfelelően az alábbiakban megkezd-
jük a címjegyzék kiegészítését. 

A címjegyzék elsősorban a műkedvelői elő-
adásra" alkalmas újabb színművek jegyzékének 
teljességére törekszik, minthogy a műkedvelő 
társaságok leginkább a friss, ú j darabok felé 
fordulnak előszeretettel. De az ú j színművek-
kel párhuzamosan színműirodalmunk régebbi 
alkotásaival is kiegészítjük a jegyzéket; a most 
közölt régebbi színdarabok a Műkedvelők Szín-
műtárában kizárólag azért nem szerepelnek, 
minthogy a Színműtár annak idején csupán a 
műkedvelői előadásra ajánlható színdarabokat 
gyűj tö t te össze, azokat tudniil l ik, amelyek 
szcenikai tekintetben nem támasztanak túl-
nagy igényeket a rendezőség számára. Miután 
azonban a belügyminisztérium és a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium a műkedvelői elő-
adások rendezését 1934 december 1-től kezdő-
dőleg rendeletileg szabályozta és ezzel az elő-
adhatóságot körülhatárolta, ezért szükségessé 

vált azoknak a régebbi színműveknek és szín-
daraboknak is jegyzékbe foglalása, amelyek 
szcenikai szempontból ugyan nem minden te-
kintetben felelnek meg a műkedvelői előadá-
sok szerényebb lehetőségeinek, de szellemi és 
ta r ta lmi szempontból nem esnek kifogás alá . 

* 

Drozdy Győző: Az ezüstkócsag. 
Bakonyi Károly—Heltai Jenő—Kaesóh Pongrác: János 

vitéz. 
Farkas Imre: Iglói diákok. 
Ferdinandyné Lengyel Angéla: Nagypéntek. 
Herczeg Ferenc: Gyurkovics-leánvok. 
Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye. 
Lukács István: Aranyigazság. 
—• — Az Úr keze. 
vitéz Pölöskei János: Férjhez megy a bíró lánya. 
Rákosi Viktor: Elnémult harangok. 
vitéz Somogyvárv Gyula: A fiú nem üthet vissza. 
Szabó János: Béke. (Pásztorjáték.) 
Szigeti József: A vén bakancsos és fia a huszár. 
— •— Becsületszó. 
— — Falusiak. 
— — Rang és mód. 
Szigligeti Ede: Liliomfi. 

Tankönyvengedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

az Országos Egészségügyi Egyesület kiadásá-
ban megjelenő: „Amit a kutyáról tudni kell" 
című faliképet népiskolák és gazdasági tovább-
képző iskolák részére segédtaneszközül 4480— 
1934. ein. számú rendeletével engedélyezte. 

Taneszközengedélyezés. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Mentsik Ferenc budapesti lakosnak, 
„Takarékos geometria füzet" című tömbjét a 
polgári és középiskolák részére segédtaneszkö-
ziil a 260—1935. ein. sz. rendelettel engedélyezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Petri Pál: Tanítók seregszemléje. — Dr. Padányi-Frank 
Antal: A szülőföld (város, falu, tanya) élete a tanító 
munkájában. — Dr. Olay Ferenc: A külföldi állástalan 
diplomatákról. — Márffy Oszkár: Űj elemi iskolai tanterv 
Olaszországban. — Sugár Béla: A Pestvármegyei Álta-
lános Tanítóegyesület hatvanesztendős jubileumára. -
Dr. Gyulai Ágost: Csokonai a katedrán. — Gyakorlati 
pedagógia. Bánky Endre: Az éghető ásványok. — Hazai és 
külföldi tanügyi lapokból. A gyermekek erkölcsi eszméinek 
fejlődése. — Állampolgári nevelés. — Tudomány, irodalom, 
művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Tanügyi naptár. •— Hirek. Francia pedagógus levele a& 
ózdi gyártelepi iskolához. — Hivatalos rész. — Pályáza-

tok. — Hirdetések. 
Melléklet: vitéz Bodor Aladár: Miért adózunk? 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
P Á L Y Á Z A T I 

ét magán hirdetmény eket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosai 
síétkfildhessfik. Későbben beérkexó hirdetményeket 
csak a következő számban kSzSlhetJlk. 

Ak iadóh i ra t a l . 

APC (Heves megye) római katolikus iskolájánál nyug-
díjazás folytán megüresedett I I I . sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdetünk. Javadalma: fizetése, lak-
bére, törvényszerű. Kötelességei: a reá bízandó osztá-
lyok vezetése, leventeoktatás, a kántor szükség esetén 
való díjazás nélküli kisegítése, helyettesítése és minden-
irányú iskolánkívüli tevéknység. Okmányolás: VKM 
69.870—1933. VI. szerint. Választás előtt községben 
megjelenni, pályázatból kizáró ok. Uti vagy költözkö-
dési költség megtérítése nincs. Pályázati határidő: feb-
ruár 5. Katonai szolgálat igazolandó. Állás választási 
eljárás befejezése után azonnal elfoglalandó. Válasz-
bélyeges kérvények plébánia hivatal, Apc címre külden-
dők. (15) 

JÁSZAPÁTI község római katolikus iskolaszéke a 
VKM 100.233/1934. számú engedélye alapján a nyug-
díjazással megüresedett V. számú tanítói állásra, vala-
mint az esetleg ezzel kapcsolatban megüresedő külterü-
leti I. számú tanítói állomásra február hó 4-ig bezárólag 
pályázatot hirdet. Mindkét állás helyi javadalma 50% és 
lakáspénz, illetőleg a külterületinél természetbeni lakás. 
A létszámcsökkentések során nyugdíjazott férfitanerők és 
kisegítő tanítók, akik legalább egyévi eredményes szol-
gálatot igazolnak, valamint a külterületre vonatkozólag 
kántori oklevéllel is rendelkezők előnyben részesülnek. 
Kötelességek díjlevél szerint. A 69.870/1933. számú ren-
deletnek megfelelően felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
római katolikus iskolaszék, Jászapáti címre küldendők. (37) 

TISZAKAKÁD presbitériuma a Néptanítók Lapja 
1934. évi 22-i számában megjelent pályázati hirdetést, 
az ott megírt feltételek mellett 1935. évi február hó 
15-ig meghosszabbítja, úgyhogy a kántorpróba február 
hó 17-én lesz. (34) 

GYÖNGYÖSHALÁSZ római katolikus egyházközsége 
nyugdíjazással megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: 35 értékegységnek megfelelő 
államsegély. Lakása, mellékhelyiségeivel rossz karban. 
Kötelessége: díjlevélben. Katonai szolgálat, léventeokta-
tói képesítéssel, igazolandó. Testületi határozattal előze-
tes bemutatkozás vagy bármilyen érintkezés pályázatból 
kizár. Szabályszerűen felszerelt kérvények február 5-ig 
kizárólag postán, válaszbélyeggel, plébániára küldendők. 
Próba és választás február 7-én, reggel kilenckor. Meg-
jelenés önköltségen. Állás jóváhagyás után foglalandó 
el. (20) 

LAKÓCSA község iskolaszéke az elhalálozás folytán 
üresedésbe jött kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Pályázni szándékozók szabályszerűen felszerelt kérvényei-
ket az iskolaszéki elnöknél, a pályázati hirdetés meg-
jelenésétől számított három héten belül adják be. A pá-
lyázók kötelesek kántorpróbán megjelenni, mely kántor-
próba a lakócsai római katolikus templomban lesz 1935. 
évi január 30-án megtartva. A megválasztandó kántor 
díjlevél szerinti jövedelemben részesül, mely jövedelmé-
ből az elhalálozás óta történt helyettesítés a természet-
beni javadalmakból, melyek gazdasági évhez vannak 
kötve, a helyettesre eső részt kiadni tartozik. A földjava-
dalomból 1934 október 1, a többiekből 1935 január 1-től 
eső járandóságot. A választás határidejét a kaposvári 
kir. tanfelügyelő úr tűzi ki. (21) 

ZSELICKISLAK római katolikus egyházközsége kán-
tortanítói ál lásra pályázatot hirdet. Javadalom állam-
segélyes. Értékegység 60. Kötelességek díjlevél szerint. 
Korteskedés kizár. Adókat taní tó fizeti. Kántori oklevél 
megkívántatik. Válaszbélyeges kérvények február 5-ig 
plébánia hivatalhoz, Zselickislak küldendők. Választás, 
énekpróba február 7-én, délelőtt 9 órakor. (18) 

BERETTYÓÚJFALU község iskolaszéke a második 
számú óvónői állásra e lap megjelenésétől számítandó 
három heti határidővel pályázatot hirdet. Fizetés törvé-
nyes, természetbeni lakással. Szabályszerűen felszerelt 
kérvények Szikszav Dezső iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. (23) 

dtcLUW/f/ 
Jifbwnah. 

ALSÓPETÉNY római katolikus egyházközsége nyug-
díjazás folytán megüresedett osztálytanítói ál lásra pá-
lyázatot hirdet . Javadalom: 10% helyi járulék, lakás 
vagy törvényes lakbér, többi államsegély. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított három hét. Választás 
február 14-én. Kérvények válaszbélyeggel egyházközség 
elnökéhez, Nézsa (Nógrád m.) küldendők. (24) 

RÁKOSPALOTA aut. ort. izr. hitközségének iskola-
széke a hitközségi elemi iskolánál szervezett I I . számú 
tanítói á l lásra segédtanítói minőségben pályázatot hir-
det. Javadalmazás törvényes. Helyi jelölt van. Esetle-
ges pályázatok február 6-ig Reich Dezső iskolaszéki el-
nökhöz küldendők. (27) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
l eg jobbak 
csakis itt a 
magyar 
g y á r b a n 
kapha tók . 
Részlett- is. 

Kitüntetve a «Hág összes államaiban! 

Művésziesen javít! 
Letjiohb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A r Ä « : 
Ár jegyzék ingyen . 

Budapest VIII, Rákóczi'úf 71. 
Tanerőknek 10°/» engedm. v. jut. 
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KERCSELIGET római katolikus egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
tortanító! állásra. Az állás javadalma: 1. 13 kat. hold 
636 Q-öl szántóföld és 2 kat. hold 830 d -ö l rét haszon-
élvezete, mely utóbbit a hívek kétszer lekaszálnak, széna-
és sarjutermését összegyűjtik és behordják. 2. 3 szobá-
ból, 1 konyhából, 1 éléskamrából, 1 pincéből álló termé-
szetbeni lakás és a hozzátartozó melléképület használata. 
A melléképület 1 istállót, 1 pajtát, 1 félszert, 1 sertés-
és 1 baromfiólat foglal magába. A lakáshoz és a mellék-
épülethez tartozó udvar közös az iskolaépület és a II . és 
I I I . sorszámú tanítói lakás udvarával. 3. 6 öl kemény 
hasáb tűzifa, melyet a hívek termelnek ki és szállítanak 
be. 4. Párbér páronkint: Párpénz 33 aranyfillér, 8 liter 
búza, 8 liter rozs, 8 liter tengeri és 2 liter bor. Párok 
száma: 300 körüli. Az 1—3. alattiak 85 értékegységet 
képviselnek. 5. Készpénz az egyházközségtől 95 arany-
pengő 20 aranyfillér. 6. A mindenkori fizetéshez igazodó 
államsegély és 7. az egyházmegyei főhatóság által meg-
állapított stóladíják. Kötelesség: az iskolai Rendszabá-
lyok és a veszprémegyházmegyei zsinati határozatok 
alapján készült díjlevél szerint. Tannyelv: magyar. Ne-
mét nyelvben jártas és kántori oklevéllel rendelkező pá-
lyázók válaszbélyeggel ellátott pályázati kérvényeiket 
1935. évi február hó 10. napjának déli 12 órájáig, egy-
házközségi elnök, Keroseliget (Somogy vm.) címre ad-
ják be. Próbaéneklés és választás 1935. évi február hó 
12. napján délelőtt 9 órakor. Költségmegtérítés nincsen. 
Korteskedés kizáró ok. A megválasztott kántortanító ál-
lását egyházmegyei megerősítés és felmentés után azon-
nal elfoglalni köteles. Költözködés saját költségen tör-
ténik. (22) 

KÉLES puszta (u. p. Jánoshalma, Bács m.) római ka-
tolikus iskolaszéke a felsőterézhalmi tanyai II. számú 
római katolikus iskolánál lemondás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: törvényes, 
természetbeni lakás kerttel. Kötelessége: I—VI. osztály 
vezetése, gazdasági ismétlőiiskolában tanítás, leventeokta-
tás, iskolánkívüli népművelés, dalárdavezetés. Csak fér-
fiak pályázhatnak. Pályázati határidő a lap megjelené-
sétől számított három hét. Az iskola vasúttól, postától 
13 km. Költségmegtérítés nincsen. Kellőleg felszerelt kér-
vények ft. lelkészi hivatal, Kéles, u. p. Jánoshalma, Bács 
megye címre küldendők. Válaszbélyeggel felszerelt, meg-
címzett boríték melléklendő. (25) 

ZIRC római katolikus egyházközsége pályázatot hirdet 
háromtanítós római katolikus elemi fiúiskolájánál halá-
lozás folytán megüresedett I. sorszámú férfitanítói ál-
lásra. Javadalmazása törvényes, mely áll készpénz helyi 
javadalomból és államsegélyből. Kötelessége a díjlevél 
szerint. A választásnál az egyházhatósági, továbbá a 
VKM 69.870-933. VI. főoszt., 69.030—934. VI. ü. o. 
és 69.50—934. VI. ii. o. számú rendeletek szigorúan figye-
lembe vétetnek. Kántortanítói oklevéllel rendelkezők 
előnyben. Az állás egyházhatósági kinevezés után azon-
nal elfoglalandó. Kellően felszerelt kérvények megcímzett 
és válaszbélyeggel ellátott borítékkal együtt a hirdetés 
megjelenésétől számított 21 napon belül római katolikus 
plébánia hivatal, Zirc (Veszprém vm.) küldendők. (33) 

EGYHÁZASFALU római katolikus hitközsége a meg-
üresedő II . számú tanítói állásra pályázatot hirdet. Fize-
tése törvényes. Kötelességei díjlevél szerint. Nyugdíjas 
tanerők és a legalább egyévi eredményes szolgálatot iga-
zoló kisegítő tanítók előnyben. Korteskedés kizáró ok. 
Határidő február 6. Válaszbélyeges kérvények plébánia-
hivatal címre küldendők. (30) 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

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 Z O N G O R Á K A T . P IANINÓKAT. 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l - u t c a 3 5 . az . 

Harmóniumot, zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

RE M E N Y I N É L S Ä « . X s ' Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . sz i r l e g y z é k e m e t -

VALLAJ (Szatmár vármegye) római katolikus egy-
házközségi képviselőtestülete az elhalálozás folytán 
megüresedett I I I . számú férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Az állás javadalma az egyházközségtől 40%, a 
többi államsegély. Pályázati határidő e hirdetés meg-
jelenésétől számított 21 nap. Az állást a választás után 
azonnal el kell foglalni, de amíg a járandóságok az öz-
vegyet illetik, a megválasztott csakis ideiglenes helyet-
tesi fizetést nyer, ha mindjárt segéd- vagy rendes taní-
tónak is lett megválasztva. A megválasztottnak köteles-
sége a kijelölt osztályok, az ifjúság, a gazdasági ismét-
lősök valláserkölcsös s hazafias nevelése és oktatása, 
azoknak templomba vezetése és felügyelés ott rájok. 
A szívgárdistákkal való foglalkozás, az ifjúsági egyesü-
let vezetése, valamint a kántortanítónak szükségszerű 
akadályoztatása ©setén annak lelkiismeretes, pontos he-
lyettesítése. Csak férfitanító pályázhatik. Az állást el-
nyerni óhajtók a szükséges okmányokkal felszerelt kér-
vényüket (eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített taní-
tói oklevél, eddigi szolgálati bizonyítványai, születési, 
illetőségi, honossági, erkölcsi, orvosi, a kommün alatti 
viselkedés és büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány, 
valamint kántori oklevél, melyek közül ha csak egy 
hiányzik is, nem vétetik a pályázat figyelembe) Láng 
Gyula esperes-plébános címére küldjék Vállajra és csatol-
janak az okmányok visszaküldésére kellőképen felbélyeg-
zett borítékot. (31) 

Ne nélkülözze egyetlen 
tanító sem 
a tanítás nehéz munkájánál a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

Éljen az alkalommal és rendelje meg kedvező 
részletfizetésre. Kívánatra kimerítő tájékoztatót 
küld és egyéb népművelési* és pedagógiai se-
gédkönyvet is készséggel szállít kedvező részs 
letfizetésre a 
• 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6 
(GÓLYAVÁR) 
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MINDSZENTI (Csongrád vm.) magánpolgári iskola 
magyar-történet- és tornaszakos katolikus férfitanárt 
keres nyugdíjas állásra. Határidő január 25. (29) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekér t a szerkesztőség n e m vállal felelősséget. 

ELADÓ egy tizennégyváltozatú, két térdregiszteres, 
legkiválóbb németgyártmányú díszes harmónium. Buda-
pest II, Keleti Károlv-utea 26. özv. Hollósy Béláné-
nál. (17) _ 

ÄLLÄST cserélne a vámospércsi református egyház 
kántortanítója, 100%-os államsegélyes állásról hasonló-
val, családi, méhészeti okokból. Külön diákvonatok Deb-
recenbe. Iskola tíztanerős. Ajánlatok vámospércsi refor-
mátus lelkészi hivatalba küldendők. (16) 

Tiboldi Józseí müvei: Szavalókórusok. Kétszólamú 
hazafias dalok. Háromszólamú hazafias dalok. Három-
szólamú népdalok. Kétszólamú kurucdalok. Háromszólamú 
kurucdalok. Férfikarok. Vegyeskarok. Gyermekdalok. 
Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pest-
erzsébet, Vas Gereben-utea 11. (19) 

PESTKÖRNYÉKRE cserélnék egyik legnagyobb vá-
rosunkból, többtanerőstől, anyagi áldozattal. Most vagy 
júniusra. „Belterületinek", kiadóhivatalba. (32) 

CSERÉLNE római katolikus tanítónő fővonal melletti 
kitűnő helyről (osztott iskolától) Pest környékére vagy 
Pestet könnyen megközelíthető helvre. Jelige: „Ké-
kes". (28) 

PEST MEGYÉBŐL, tanyai iskolától cserélne tanítópár 
tanyai államival. Vasút az iskolától négy kilométerre. 
Budapestre kétóránkint vonat. „Gyors csere", kiadóhiva-
tal. (26) 

CSERÉL sürgősen görög katolikus filiális kántortanító, 
100% államsegély, új lakás, osztott iskola, értékegység 
nincs. Rektor János, Zalkod, Szabolcs m. (14) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

RÓMAI KATOLIKUS tanítónő helyettesítést vállal. 
Cím a kiadóhivatalban. (3) 

BETÜSZARMAZTATAS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a l eg-
m é r s é k e l t e b b á r o n vál lal . 

CSERÉLNE római katolikus osztálytanító a Bakony 
széléről, pusztára is vagy filiális kántorral is, 30 érték-
egységig. „Dunántúlival" jeligével. (39) 

CSERÉLNÉK községi tanítóval, nővel. „Lakbér." (38) 

ALLAMI tanító, római katolikus kántor, levente fő-
oktató, 800 pengő mellékessel, cserél bárhova. „Somogy" 
jeligén. (35) 

CSERÉLNE kéttanerős római katolikus iskolától nőt-
len kántortanító, tanítóval. Sok mellékjövedelem. Jelige: 
„Abauj". (36) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 2 0 - 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. VasállTányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR A R U H A Z 

Szolid árak. ló minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG. ES  
ÉRCÖNTODE 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetúutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

B B8 
n g {U CL &> 
00 » 

CfS I? 
^ 2 n M 2.w 
— SJ. M. B » 8 

ve • w o 

(Budapest-belvárosi föplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármester-harang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi lusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készüli, 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű-
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagv arany* 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál I Előnyös fizetési feltételek 

Magyarország 
aranykoszorns 
Mester* 

Harangláb: gyár 
Harang» 

felszerelés 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalardák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai ialitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26"— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi lalitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26'— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm 26"— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású ú j falitérkép. Nagyság 
121X170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPESTIV, KAMERMAYER KÁROLY»U. 3 

A magyar értelmiség 
legátfogóbb kultúrközössége a 

>1 
Csekély előfizetés 
ellenében évenkint 
négy maradandó 
értékű pompás illet= 
ménykötetet és a 
Magyar Könyv 
barátok Diáriuma 
c. folyóiratot küldi 
tagjainak. 

A Magyar Könyvbarátokról díjtalanul 
küld részletes ismertetőt a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KÖNYVESBOLTJA 
BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS.U. 18 

(Ugyanot t az eddig megjelent könyvek 
megtekinthetők vételkényszer nélkül.) 

MAGzAR 
A 

fSzÉNÁSY 
TAKARÉKIRÓNJA 

ú j k o r s z a k o t j e l e n t az irónok terén. 

10 cm hosszú v i s s z a c s a v a r h a t ó béllel, 
feleslegessé válik a hegyezés. 

Ára P 160, vastag béllel P 180 és 8 színben 
kapható. Beszerezhető a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda ú t ján is. 

Minden pedagógus számára 
nélkülözhetetlen 

PERLAKY LAJOS : 

A MA ÉLETMÜVÉSZETE 
című most megjelent műve, mely nemcsak azok 
számára jelent felbecsülhetetlen értéket, akik saját 
lelki életük egyensúlyát gondozni akarják, hanem 
mindazoknak, akik hivatásból vagy szeretetből 

tanítanak és vigasztalnak másokat. 

A könyvnek minden fejezete élményként ha t : 
az olvasó úgy érzi, újjászületik mondanivalóinak 
hatására. Felfrissül, felderül, fellélegzik mert fels 
fedezi a kincseket, amelyek a legszürkébb, legs 
sivárabb, legkietlenebb sors mélyén is ott lapans 
ganak, csak napvilágra kell tudni hozni őket. 

Valóságos lelki patika, biztat, bátorít, talpraállít 1 

Ára amatőr kiállításban tokkal 5.— pengő. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
KÖNYVESBOLTJA 

BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 

21.676. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum*körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 2*ik számához. 

A z I S K O L Á N K Í V Ü L I 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 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 pé ldák, adatok, kifejezések alkalmazásával — dolgozza át és szabad előadás 
formájában közöl je (adja elő). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot a jánlunk az e lőadók szíves f igyelmébe: 
1. N e csak szép előadásokra t ö r e k e d j ü n k ; e lőadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2, Előadás közben a nagyképű tudományoskodás t , tudásfitogtatást kerül jük. 

M I É R T A D Ó Z W K ? 

í r ta : vitéz B O D O R A L A D Á R . 

Jíizony, ezt a kérdést sűrű felsóhajtásképen, 
meg keserű kifakadásnak is elég gyakran hall-
juk széles e hazában. Ugyanúgy, mint ahogy 
föl-föleóhaj tunk, hogy miért is van pénz?! De 
azért, ha csak egy lépésnyire is továbbgondol-
kozunk, nyomban beismerjük, hogy pénz nélkül 
mégis csak ma már lehetetlen volna élnünk, leg-
följebb középafrikai vad népek módjára élhet-
nénk, sőt ma már azok is pénzt használnak. 
Gondoljunk hát u tána egy-két lépésnyire annak 
a másik sóhajtásos kérdésnek is, hogy miért is 
kell adóznunk? Gondoljunk utána már csak 
azért is, hogy magunkat megnyugtassuk a fele-
lettel. 

A mai magyar ember, aki a Magyarországra 
is átterjedő és kétségkívül súlyos világgazdasági 
válság közepette fokozottan súlyosnak találja a 
sokasodó adókat, a sokféle adókivetést, nem is 
igen bír eligazodni a sokféle adónem között, ide-
gére megy már a sok szigorú adóintő és az adó-
végrehajtó látogatása, nem csoda, ha valami 
olyasfélét gondol, hogy jobb volna a mai vilá-
gon kívül élni valami elhagyatott paradicsom-
ban, ahol hagyják őt békén, hagyják őt a maga 
erejéből boldogulni, inkább ő maga se kér az 
állami és megyei, meg községi élet áldásaiból 
és kényelmeiből. 

Igen ám, lehet, hogy Ádám apánk boldogan 
élt a paradicsomban a szelíd oroszlánok és le-
gelésző farkasok között adózás nélkül, csakhogy 
abban a paradicsomban immár egyikünk se kí-
vánna élni, ha utánagondolunk, hogy abban a 
paradicsomban nem lehetett ám csirkepaprikás, 
6e bor, se sör, se egy szál cigaretta, meg csizma 
se a sár ellen, de még Évának se kellett se szok-
nyát, se kendőt, se topánkát venni. Ma bizony 
már se a boldogságot, se a megélhetést nem tud-
hatjuk elképzelni emberi társadalom és a máig 
kifejlődött életszükségletek kielégítése nélkül. 
Akármilyen szegényes, begubózott életet is él a 
mai ember, életének minden mozdulatához, min-
den legkisebb szükségletéhez az emberek, főleg 
pedig a honfitársak millióinak segítségét hasz-
nálja föl. Fölébred — s mielőtt kinyitná a sze-

mét, durcásan arra gondol, hogy ő nem szorul 
senkire — s ahogy kinyi t ja a szemét: hát ott 
az ablaküveg, amely az éjszaka hidegétől védte, 
eokszáz üveggyári munkás, kereskedő és üveges 
munkájával jutott oda. Kinyit ja a kezét s egy 
gyújtóval lámpára meg pipára g y ú j t : ezeket 
petróleumbányászok, finomítógyári munkások, 
lámpagyáriak, gyujtógyáriak, dohánygyári mun-
kások, tisztviselők és kereskedők egész sora te-
remtette elő, azoknak a munkáját pedig kato-
nák s rendőrök által védett társadalmi és állam-
rend biztosította, s így tovább, emberünk még 
csak egyet mozdult és máris egy egész állam 
mindenféle segítségét használta, mert nem nél-
külözhette. 

Nem nélkülözhetjük tehát embertársaink segít-
ségét, nem élhetünk holmi paradicsomi életet, 
nem húzódhatunk vissza a közös élettől se ke-
vélységből, se elkeseredettségből. Jobb lesz te-
hát, ha számot vetünk róla belátásunkban is, 
meg szívünkben is, hogy mit kapunk a közös-
ségtől, legkivált annak legfontosabb szervétől, 
az államtól, s a kapott értékekhez arányítva 
milyen áldozatokat kell hoznunk mimagunknak 
is a közösség, legkivált az államunk számára. 

Azt mindenki nyilván belátja, hogy ha árvíz 
veszedelme fenyeget, nem védekezhetünk ellene 
úgy, hogy kiállunk a házunk vagy a szántó-
földünk elé s úgy próbáljuk a házat-földet meg-
védeni. Könnyű belátnunk, hogy össze kell fog-
niok az érdekelteknek, esetleg köztük mindazok-
nak, akik végesvégig a folyó mentén laknak, 
meg tán a többi folyók érdekeltjeinek is és úgy 
építünk gátakat. Ha tűzvész üt ki s ha a mi 
házunk nem is ég, nem vár juk meg, míg a mi 
házunk is tüzet fogna, hanem már a tizedik 
szomszéd égő házát is olyan buzgósággal véd-
jük, mintha a magunkét védenők, tudva és 
érezve, hogy a magunkét is védjük vele. Ha meg 
hernyók pusztítanak a gyümölcsöskertben, nem-
csak a magunk fáit hernyózzuk le gondosan, 
hanem rákényszerítjük ám a tizedik szomszédot 
is, hogy ő is gondosan hernyózzon, nehogy ha-
nyagságával a mások gyümölcsösét veszélyez-
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tesse, vagyis rászorí t juk a köz i ránt való köte-
lessége teljesítésére. 

Ugyanígy az ellenség ellen se védekezhetnénk 
úgy, hogy mikor az ellenség dandárai, ágyúi és 
repülőgépei közelednek, kiállunk a házunk meg 
a földünk elé, hogy a mieinket meg a vagyo-
nunkat megvédelmezzük tőle. Hanem hadsereget 
formálunk mi is, fegyelmet parancsolunk mind-
nyájunkra, elébemegyünk az országhatárig vagy 
azon is túlra és úgy védekezünk. Már a törté-
nelmünk legelején is úgy kezdettük, hogy őseink 
összeállottak, katonává fegyelmeztek minden 
harcra képes férfit, Árpádot vezérnek választot-
ták, ő aztán parancsolt élet és halál uraként s 
rendelkezett minden vagyonnal. És úgy is tar-
tották meg a hazát s benne minden magán-
vagyont is őseink, hogy mindig közteher volt 
a hadi szolgálat, a véradó, meg mi vele j á r t : 
a katonaság fölfegyverzése, élelmezése, majd 
állandó katonaság tartása, várak építése és fönn-
tartása és egyebek. 

De ez még csak az ország legkülső keretének, 
a határainak megvédése volt, ámde az ország-
ban benn élni, alkotni is kellett. H a csak a lónak, 
marhának, meg a háztartásnak az a kis só kel-
lett is. azt se lehetett úgy beszerezni, hogy ami-
kor kellett, kiki tarisznyával utrakel t és hozott 
magának az erdélyi sófejtőből. Ezt az általános 
szükségletet is vállalta a legfelsőbb vezetőség, 
sóközraktárakat tartot t fönn, meg ennek szállí-
tására utakat, fo lyami hajókat, réveket, sóraktá-
rakat, a só magas árának fizetésével pedig adóz-
tak a vezér, majd a király közpénztárába, amely-
ből az viszont a közvédelmet tartotta fönn. 
Ugyanígy adóztak azok, akik maguk nem kato-
náskodtak, a királyi (vagyis állami) birtokok 
használása után, a révek ós kompok használa-
táért, a vásárhelyek biztosításáért te egyebekért. 

De már az ősi időkbeii is kellett igazság-
szolgáltatásról is gondoskodni, úgyszintén nem-
sokára templomok és iskolák építéséről és fönn-
tartásáról. Ezt a királyok annak a kornak írás-
tudó művelt elemére: a papokra bízták. A pa-
pok és szerzetesek földmívelést, ipart, írás-olva-
sást és tudományokat tanítottak, igazságszolgál-
tatást végeztek, részint hadsereget is tartottak 
fönn, oklevelek szerkesztését és megőrzését vál-
lalták, vagyis királyi közjegyzőfélék voltak, 
mindezekért az egyháznak a nép tizedet adózott 
a termékeiből, latin szóval decimát, vagyis 
dézsma-adót. 

De amint az élet fejlődött, egyre több és több-
féle lett a szükséglet. Ezekről olcsón és jól csak 
az állam (vagy amint mondották: az államot 
jelképező „király") gondoskodhatott. Építéshez, 
bútorhoz fát, követ, ruházkodáshoz, élelmezés-
hez százféle anyagot kellett szállítgatni, ezért 
szekerek számára utak építéséről, kompokról. 
sőt állandó hidakról kellett gondoskodni. Mikor 
már a keleti világot a nyugati világgal össze-
kötő pest-budai Lánchidat fölépítették, azon 
már az addig katonáskodása címén nemadózó 
nemességnek is adóznia kellett a hídpénzfize-
téssel. 

De az élet soha meg nem állt itt, hálistennek; 
a közszolgáltatás mind több meg több lett, így 
természetesen az adók is arányosan sokasodtak. 
Mátyás király nagyszámú ós nagyszerűen föl-
szerelt állandó katonaságot tartot t fönn. nagy 

kiadásokkal biztosította a közrendet, az igazság-
és jogszolgáltatást s bizony nagyon emelte az 
adókat is, az erdélyi szászok még lázongtak is 
érte, de bizony soha a nép "olyan szépen nem 
vagyonosodott és olyan boldogan nem élhetett, 
mint eme nagy adóztatások idejében, hiszen bő-
ven megkapta minden adózásaiért a szolgáltat-
mányokat. 

Hát még azóta, és főleg a legutóbbi időkben, 
mennyit fejlődött a sokféle állami közszolgál-
tatás! Az állam mind jobb utakat, sok millióba 
kerülő hidakat építtetett. Ezeken a drága állami 
utakon és hidakon mindenki járhat-kelhet maga 
meg az állata és szekere is, bármi külön d í j le-
fizetése nélkül. Ilyen hatalmas közműveket senki 
se bírna a maga külön, magányos erejéből vagy 
vagyonából építeni, de nem bírna a község, sőt 
a vármegye sem, ezeket a legnagyobb közmű-
veket csak az állam hozhatja létre, éspedig 
mindnyájunk segítségével: a közadókból. Most. 
hogy már megvannak, u t ána se gondolunk an-
nak, hogy mi lenne, ha nem lennének. Mi lenne, 
ha a betegünket vasúton vagy autón nem tud-
nók pár óra alatt fölszállítani rázkódtatások 
nélkül Budapestre, hogy az orvos az életét meg-
menthesse, ha nem szállíthatnék föl gyorsan a 
romlandó gyümölcsöt a városba, ahol olyan 
árat érhetünk el érette, amilyent nagyapáink 
még nem remélhettek. És mindezt aránylag igen 
olcsón ahhoz képest, hogy mibe kerülne az ük-
apáink módján utak és hidak hí ján a maguk 
szekerén fölszállítanunk. Ugyanígy az állam leg-
hivatottabb arra, hogy postát, távírót és tele-
font tartson fönn, ezeknek segítségével néhány 
fillérért egy-két nap alatt értesíthetjük a szük-
séges dolgokról ügyfeleinket. Bezzeg dédapáink 
idejében akinek sürgős és fontos közlendője volt 
valakivel, az lóra ültetett egy megbízható erős 
legényt, ellátta egy-kétheti élelemmel, a nyereg-
kápába tett a levél mellé egy-két töltött pisz-
tolyt is a rablók ellen, aztán ha titkos volt a 
levél, kioktatta ráadásul a legényt, hogy vég-
veszélyben kap ja szájába és nyelje el a levelet, 
utána aztán várt egy-két hétig, míg a legény 
megjött a válasszal, ha ugyan közben, vagy egy 
évvel is előbb, a címzett meg nem halt, vagy 
a legényt agyon nein ütötték. Ma a földgömb 
túlsó feléről is elhozzák a levelet 40 fillérért, sőt 
néhány fillérért minden nap hírlapot is szállít 
a posta, amely ország-világ tudnivaló esemé-
nyeiről nyomban értesít. Előre értesül a folyó-
par t lakossága a közeledő árvízről, mikor még 
védekezhet ellene, értesül a közeledő viharról, 
esőről vagy szárazságról. Sándor szerb király 
ezelőtt néhány héttel tör tént halálát megtör-
ténte után egy órával m á r a világ minden sar-
kában tudták, míg a mohácsi veszedelem után 
még három évvel is akadtak Erdélynek kis 
falvai, amelyekben nem tudtak az egészről 
semmit. 

Ugyanígy az állam hajózás t tar t fönn, vagy 
tar ta t fönn, kikötőket épít tet a közlekedés cél-
jaira. Az államilag fönntar to t t vagy fönntar-
tatott h í r - és repülőgépközlekedési szolgálat 
révén megakadályozzák, hogy gonosztevők az 
országot büntetlenül elhagyhassák és értékeket 
is kivihessenek, ezzel emelkedik a közbiztonság, 
a gazdasági nyugalom. 
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Az állam területét védő katonaságon kívül 
a belső biztonság fönntartására az állam csend-
őrséget, rendőrséget és polgári ruhás rendőr-
séget alkalmaz, ezek nélkül a mai furfango-
sabb-ravaszabb világban nehéz volna a va-
gyonbiztonságot házőrző kuvaszokkal és éjjeli 
fönnvirrasztásokkal fönntar tani . Ilyesmiknek 
fönntartását , mindenki nyomban beláthatja, 
csakis az államra lehet bízni, mint amely min-
dennek fölötte áll. 

De mindez még csak az ország nyugodt életé-
nek, zavartalan gazdasági termelésének a leg-
külsőbb kerete. Ezenkívül az állam manapság 
magát, a belső termelőmunkát, a földmívc-
lést, állattenyésztést, bányászatot, a kis- és 
nagyipart, a belső és külső kereskedelmet is 
sokban vezetni, egymással összehangolni, sőt 
maga is termelni kénytelen. így például, 
ha az állam magára hagyná az erdőgazdál-
kodást, rövidesen még a kevés megmaradó tt 
erdőnk is tönkremenne, a hegyes szikláig ko-
paszodnának. » Az állam vezeti az erdősítést. 
Vezetni kénytelen a dohánytermelést és földol-
gozást, mely csak allami gondozásban fejlőd-
hetett ilyen magasra. Az állam szabályozza a 
szesz termelését úgy, hogy a termelésben föl-
tétlenül hasznos ipari szeszt olcsón adja, vi-
szont a kocsmázásra való szesz annál drágább; 
enélkül biíony a részeges ha j lamú emberek 
igen sokan elinnák az egészségüket és becsüle-
tüket, az egész falu és város elaljasodnék, mint 
régebben olyan országokban történt, amelyek-
ben a szesz szabadjára volt termelhető és fo-
gyasztható. (így például a szesz aljasította el 
és pusztította ki az eredetileg pompás indián 
népeket.) 

Az állam hivatott, nagy áldozatokkal is, sza-
bályozni a vetőmag- és gyümölcsnemesítést. 
Az állam olyan években, mikor a gazdáknak 
a gabona termelése nem fizetődött ki és így a 
gazdák lönkremenése fenyegetett, óriási áldo-
zatokkal bolétta ú t j án pótolta a gazdák el-
maradó hasznát, vagy annak egy részét, hogy 
a nehéz éveket átvészeljék. Az állam minta-
gazdaságokat tart fönn, nagy áldozatokkal iíj 
növények, állatok, új, kifizetődőbb válfajok 
meghonosodásával kísérletezik, hogy le ne ma-
radjunk a többi, hasonlóképen irányított orszá-
gok versenyében. í g y sikerült elterjeszteni pl. 
a selyemtenyésztést, nagyszerűen megnemesí-
tettük ló-, szarvasmarha-, tejelőtehén-állomá-
nyunkat. Az állam az adók arányosításával, 
vámvédelmekkel és kiviteli ju ta lmakkal úgy 
szabályozza a termelést, hogy a nem-kifizetődő 
dolgok termelésével a termelők lassankint — a 
maguk érzékenyebb kára nélkül — fölhagy-
hassanak, viszont a jobb jövőt igérő dolgok 

' termelésére — elviselhetetlen befektetés és ál-
dozatok nélkül — beruházkodhassanak. Ugyan-
így a bányászat és kis- meg nagyipar termelé-
sében is az államnak néha igen nagy áldoza-
tokat kell hoznia, hogy ezeket a nagy arányú 
veszteségektől megóvja, a megpróbáló bajokat 
sa já t magára hárítsa. Az állam nemcsakhogy 
dohánygyárainkat, nagy gépgyárainkat és vas-
gyárainkat , vasútikocsi- és más közlekedési-
eszköz-gyártásunkat maga végzi, de szeszgyár-
tásunkban is vezet, sőt mindinkább egyébféle 
gyártásunkban is, amellett védi a kisipart a 

kisiparos kedvéért, gondoskodik nagy ráfizeté-
sekkel is, hogy a legszükségesebb cikkek á r a 
ne terhelje túlságosan a szegény lakosságot, 
hogy ne lehessen a munkásságot ilyen nagy 
munkásfölösleg idején se éhbérekkel kiuzso-
rázni. 

Mindenekfölött pedig szolgál mindennemű 
termelést leginkább az oktatás végzésével és 
vezetésével, a kisdedóvói neveléstől kezdve a 
szakiskolákig és a legfelsőbb tudományos in-
tézetekig. 

Magyarországon az elemi és középfokú okta-
tásnak jelentékeny része, a főiskolai oktatás-
nak pedig ma jdnem egésze az állam kezében 
van, a felekezetek kezében levő és községi is-
kolákat is nagyobb részben az állam fizeti. 
Ma már nem szükséges értelmes embereknek 
bizonyítgatnunk, hogy az iskolákra, és pedig 
mindenféle iskoláinkra múlhatat lanul szüksé-
gük van és hogy az iskolák a nemzetnek a leg-
gyümölcsözőbb befektetései. Ahol kevés az is-
kola, ott több kórházra és börtönre van aztán 
szükség, ami majd megint, csak az állam nya-
kába és a polgárokra szakadó teher. 

Dédapáink még az írás-olvasást tanító isko-
lák szükséges voltát se igen voltak haj landók 
belátni, visszatartották a gazdaságban fölhasz-
nálható gyerekeket az iskolalátogatástól, úgy-
hogy emiatt büntetni kellett őket. Ma már 
mindenki belát ja , hogy a jobb és több mező-
gazdasági és ipari szakiskolából jobb és gaz-
daságosabb termelés származik, sőt ezek nél-
kül lemaradnánk a népek nagy termelési ver-
senyében. Belá t juk, hogy szükség van a mér-
nök-, orvos-, tanító- és tanárképző, meg egyéb 
főiskolákra is, ezek révén vannak jobban épült 
utaink, falvaink-városaink, jobb a közegészség 
és így tovább kifizetődő a többi is. A mai gye-
rekek közül sokkal kevesebb hal meg, mint ré-
gebben. Régebben ritka volt a 70—80 éves ember, 
ma ez már hovatovább általánossá válik. Rész-
ben megfékeztük már és teljesen is meg fogjuk 
fékezni a magyarság legnagyobb pusztító be-
tegségét, a tüdővészt, és csökkentjük a szörnyű 
járványokat. Ugyanígy a legjobb tőkebefektetés 
az ország népe számára a jó iskolák, a tudomá-
nyok gyűjtése. No persze, úgy van, hogy ez a 
tőkebefektetés nem félév alatt , hanem csak tíz-
húsz év múlva hozza meg a hasznát. Ámde nem-
csak annyit hoz, mint amennyit a taní t tató 
szülő tandí jban befizet. Az elemi oktatás ma ha-
zánkban ingyenes, pedig egy-egy elemistagyerek, 
az iskolát, tanítók fizetését s minden egyebeket 
beszámítva, évente száz pengőjébe is belekerül 
az államnak, a középiskolás diák többszáz pen-
gőjébe is, holott a legmagasabb tandí j a közép-
iskolán száz pengő, de a szegény ember gyer-
meke, ha jól, vagy mégjobban tanul, mind na-
gyobb, sőt teljes tandíjmentességet is kap. A fő-
iskolás tanuló ezer pengőnél is többe kerül az 
államnak, a katonai főiskolás háromezernél is 
többe, de itt kevés kivétellel mind ingyen tanul-
nak a jó katonának ígérkező gyerekek. Óriási 
áldozat eszerint a közoktatás az államnak, de 
mindnyájunk közjaváért áldoz rájuk az állam, 
hiszen mindent a tanult, tudós ú j nemzedéktől 
várhatunk. Ezért ne sokalljuk, hiszen mimagunk-
nak adjuk, ha az állami bevételek elég nagy ré-
szét a közoktatásra adjuk, amibe beletartozik az 
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egyházaknak lélekszámukhoz és vagyonukhoz 
mért némi támogatása is, hiszen az egyházaink 
meg a lelkünk egészségére viselnek gondot. 

Az egyházaknak e hivatásuk teljesítéséhez ma-
guknak is vannak régi adományozású, rendsze-
rint földbirtok-vagyonaik is. Viszont a testünk 
egészségének ápolását és állandó védelmét leg-
nagyobb részben szintén az állam hordozza. Az 
orvosi egyetemeken kívül az állam vagy más 
közösség tar t ja fönn a kórházakat, klinikákat, 
szanatóriumokat. Ezekben az ápolási d í j jóval 
csekélyebb, mint amennyibe egy-egy beteg az 
államnak belekerül. De azt is meg kell gondolni, 
hogy a községi és körorvosok — még ha drágák-
nak tűnnek is föl — mégiscsak jóval többe ke-
rülnek az államnak, mint amennyit maguk a 
betegek nekik a gyógyításért fizetnek. Há t még 
a tüdővészesek s egyébféle betegek külön szana-
tóriumai, a járványkórházi berendezések és or-
vosok, a sokféle oltás és egyéb védelmi intéz-
kedések. De úgy van ez, mint a gyümölcsfák 
féregirtásával: csak úgy védekezhetünk sikere-
sen az ilyen nyavalyák ellen, ha mindenütt eré-
lyesen megtéve minden óvóintézkedést, még az 
i rmagját se hagy juk meg a betegségek csirái-
nak. Áz egyes polgár betegsége: sokszor mind-
nyájunkat fenyegető veszedelem, érthető tehát, 
hogy közösen, állami gondoskodással védekez-
zünk a betegségek ellen, mint ahogy például a 
kötelező himlőoltás szükségét már rég beláttuk 
és megszoktuk. 

Űgy látszik, hogy még békeidőben is, akárcsak 
háborúban, jóformán minden ember sorsa az 
állam kezébe fog összefutni ilyen vagy amolyan 
szálon. De ez ki se kerülhető. És így annál in-
kább érezni fog juk mindnyájan, hogy az álla-
munk, a hazánk minden sorsunknak forrása, 
szülőanyja, tehát mi is mindent jószívvel te-
gyünk meg az ő közjaváért. 

Most, hogy ez a szegény kis ország egészen 
a mienk, minden garast magunknak fizetünk. 
Magunknak katonáskodunk és adózunk. El kell 
múlnia tehát a maradi öregektől örökölt adózás-
ellenes gondolkodásmódnak. Persze, hogy nem 
kellemes pénzt kiadni, a tulajdon ennivalónkra, 
ruhánkra, házunkra is nehezen adjuk ki a pénzt, 
de mégis csak más szívvel ad juk ki az ilyen ma-
gunkra-költött pénzt, mint ami t vadidegennek 
adunk, például az Ausztriával közös időkben 
Bosznia megszállására, vagy a magyarul se 
tudó közös követségekre s a csak alig részben 
magyar hadseregre adtunk adóba valamikor. 

Ámde ma minden adó az utolsó fillérig ide-
haza marad az országunkban, és főleg a szegé-
nyebb emberek segítésére van hivatva. Hiszen 
tudnivaló, hogy bizonyos alsó jövedelemhatáron 
alul az ember már nem is fizet jövedelmi adót, 
és az egészen csekély keresetű szegényember 
semminemű adót nem fizet, ellenben ő is élvezi 
az államnak adókból létesített és fönntartot t 
szolgáltatmányait, az ingyenes utakat, taní t ta-
tást, akár a legfelső egyetemekig, az olcsó vas-
utat, biztonságot, védelmet és egyebeket. És ér-
telmes ember bizonyára elhallgattatja az olyan 
oktalan beszédet, hogy az adókból befolyt jöve-
delmeket az állam inkább csak a gazdagokra, 
az „urakra" költi, azok veszik nagyobb hasznát 
az államnak. Sőt úgy áll a dolog, hogy az állam 
elsősorban a nagyobbszámú szegényebbet és 

gyöngébbet védelmezi a gazdagok és hatalma-
sok túlkapásai ellen. A vasúton például az első-
osztályú utas szállítása nagyon kevéssel kerül 
többe, mint a harmadosztályúé, mégis az első-
osztályú jegy ára két-háromszorosa a harmad-
osztályúnak. A kórházakban, klinikákon a gaz-
dagok jó sokat fizetnek, viszont ennek fejében 
az egészen szegény semmit sem fizet. Módosabb 
ember gyermeke, akármilyen jól tanul, nem kap 
tandíjelengedést. A munkálkodó emberek beteg-
ségi segítségére, gyógyítására és öregségi nyug-
d í j á ra egyenesen megadóztat ják a jobbmódút, 
a munkaadót. 

Egyenesen azt kell tehát óhaj tanunk, hogy 
mind több és több gazdasági nagyvállalkozást 
az állam vegyen át, vagy hogy legalább a leg-
felsőbb felügyeletüket az állam vállalja. Mert 
az államot a polgárai összessége alkotja, már-
pedig a polgárok nagy többsége és döntő-több-
ségű irányítói a szegény és kisebbmódú embe-
rek, és mert az állam minden művében a főcél 
a polgárai boldogulása, még az anyagi haszon 
előtt is, sőt még áldozatokkal is. 

Az állam mindnyájunké, az állam mi va-
gyunk, az adókat — bár, persze, jól nézzünk meg 
minden fillért — mimagunknak fizetjük. Angol-
országot az tette hatalmas, gazdag országgá, 
hogy az angol polgárnak erkölcsévé lett a becsü-
letes adózás. Az angol alaposan megvitatja az 
adókönyve minden kivetett fillérét, de el nem 
titkol semmi adóalapot, becsületesen vall be min-
dent és ha terhes is a fizetés, de becsületesen 
fizet. Minthogy már teljesen független ország 
vagyunk, mimagunk is, az angol mellett a világ 
legalkotmányosabb népe, tér jünk vissza a régi 
magyar , az angolhoz hasonló adóerkölcshöz. 
Amint a régi magyar becstelenségnek tartotta 
volna hadbavonulástól úgy mentesíteni magát, 
hogy nyomoréknak, harcképtelennek tetesse tes-
tét, ugyanúgy közerkölcsünk legyen az adózási 
becsületesség, mellyel magunkat és társainkat 
ellenőrizzük, és becstelennek tartsuk azt, aki e 
honvédelemből magát álnok módon kivonja. 

Egyenesen örülnünk kell, ha az állam az ő 
polgárai minél többféle érdekeinek, ügyeinek 
gondozását vállalhatja, kivált amíg ilyen nehéz 
idők tar tanak. Ha elég sok mindent, jó közmű-
veket, jó és olcsó utazást, jó közgazdasági álla-
potokat, jólfizetett és jó közigazgatást, nyugodt 
munkát és gondtalan öregséget kapunk az állam-
tól, akkor nem sok az adó. Persze, azt kívánjuk, 
hogy módunk legyen túlerőltetés nélkül meg-
fizetni. akkor aztán nem bánjuk, akármilyen sok 
is az adó; ugyan ki ne fizetne szívesen jó sok 
fényűzési adót is, ha módja lenne még jó sok 
fényűzésre is! 

Ha az állam mindinkább kiterjeszti gondos-
kodását életünkre, mindenkire, akkor rendre 
gondoskodik arról is, hogy senkise élhessen tét-
lenségben és viszont senkinek munká ja ne vesz-
szen kárba, és senkinek munkaereje ne hever-
jen parlagon. Akkor kifejlődik mind mélyebben 
mindnyájunkban az az érzés, hogy a mi álla-
munk a mi édes hazánk, a mi ezergondú és áldo-
zatokat kívánó, de éret tünk is minden áldozatra 
kész édesanyánk. A mi életünk elválaszthatatlan 
az ő életétől és a mi boldogulásunk az ő boldo-
gulásától. 
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A jó tanító lelke együtt ól tanítványainak lel-
kével, szíve együtt dobog tanítványainak a 
szívével. Együtt él a lelke, együtt dobog a szíve 
nemcsak az iskolában, hanem azon az egész 
úton, amelyen neveltjei életének imbolygó saj-
kája merészen úszik a nagy életvizek, a csen-
des patakocskák, a viharzó folyamok és a há-
borgó tengerek felé. A jó tanító tudja, hogy 
aki uralkodni, kormányozni tud a vizeken: azé 
az élet. Akit elsodor, lebuktat a vizek á r j a : 
azé a halál. Aki megriad, elcsügged, nem lát ja 
vagy elveszti a célt ós aki erőtlen a hullám-
fúr iákat a mélységek gyomrába taszítani: az 
az élet vizein is a halál tengerébe m e r ü l . . . De 
aki rendületlen hittel, tétovázás nélkül ta r t ja 
kezében a kormányt, akinek szívét nemes in-
dulatok dobogtatják és aki ezernyi szirtek és 
zátonyok között is mindig lát ja az élet kirá-
lyát, Jézust a Galilei-tengeren: azé a megpró-
báltatások, a szenvedések tengerében is a bol-
dog, a diadalmas é le t ! . . . 

Az életvizeken járó magyar tanítóval a ma-
gyar élet, a magyar gyermek szeretete nem-
csak azt lá t ta t ja meg, hogy minden magyar 
gyermekben egy-egy i f j ú magyar élet, egy-egy 
utánunk következő élet van, hanem meglát tat ja 
azt is, hogy a magyar gyermekeknek1 itt, a kár-
páti medence véres-könnyes életvizein az em-
beribb, a krisztusibb, a magyarabb élethez, 
jövendő sorsuknak a biztosításához ú j lelkiség-
gel, ú j világot kell teremteniök. 

Az integer Haza romjain nem xíj jelszavak, 
nem ú j formák kellenek, hanem mindenek-
felett ú j lelkiség kell! Mégpedig olyan lelkiség, 
amely nem jelszavakban, nem formákban és 
nem negatív tar talmú „csak azért is" problé-
mákban éli ki magát, hanem olyan pozitív és 
aktív, hogy megújítva az ú j nemzedékeket, ál-
taluk megúj í t ja az egész magyar életet... 

Dehát miért van szükség ú j lelkiségre1? Mi 
az ú j lelkiségnek a legmélyebb tartalma? És 
miként alakítható ki az ú j lelkiség? 

Az a művelődés, az a kultúra, amelyet a mult 
és a jelen század mint modern kul túrát ter-
melt ki, megfeledkezett az emberről; kérdésessé 

tette, vagy röghöz kötötte az ember életcélját 
és figyelmen kívül hagyta, vagy tagadásba 
vette az embernek a lelkét. 

Az embernek, az ember lelkének mellőzése, 
a figyelmen kívül hagyása, az élet rendelteté-
sének, az élet céljának a megtévesztése, a bi-
zonytalanságba veszejtése, természetesen meg-
ingatta, megzavarta az egyensiílyt, az életren-
det és bizonytalanná, kérdésessé tette az élet-
célt. 

És mert a modern kultúra a megbomlasztott 
életrend helyett ú j rendet nem adott, a pro-
blematikussá tett életcél helyébe életképes, el-
fogadható életcélt adni nem tudott: az ú jkor 
lelkisége hovatovább olyan anyagiassá, hatá-
rozatlanná és tévelygővé alakult, hogy a tech-
nikai eszközöknek hatalmas fejlődése mellett a 
bizonytalanságok és kérdésességek mint meg-
oldatlan problémák válságokká fejlődtek, vál-
ságokká nőttek. 

A válságok ugyanis nem mások, mint kérdé-
sek és egyben problémák. Kérdések, mert min-
den válság azt jelenti, hogy valami nincsen 
rendjén. És problémák, mert minden válság-
megoldásra vár . Megoldani azonban a válságo-
kat nem tudha t ja az a modern kultúra, amely 
életeszközöket tudott csak kifejleszteni, ellen-
ben az életproblémákat válságokká növesztette. 
Valamint hogy nem oldhatja meg a válságokat 
a modern élet kialakította modern embertípus-
nak az a lelkisége sem, amely lelkiség csupán 
a test és a földiség kultuszát éli. 

A válságokat csak az az abszolút, az isteni 
valóságot és a végtelen értékvilágot magában 
foglaló lelkiség, csak az a problémák fölött 
álló, a kérdéseket — a benne rejlő emberfölötti 
hatalom erejével — legyőzni tudó kulturál is 
felépítés oldhat ja meg, amelyik az élet isteni 
Mesterének a tanításából, a kereszténységnek 
a kultúrájából és általános érvényesüléséből 
fakad. A válságokból kiemelkedni pedig csak 
a keresztény kultúrától á t i ta tot t az az ú j lelki-
ségű embertípus tudhat, akinek élete nem a 
féktelen anyagiasságon és nem a durva érzéki-
ségen, hanem a tiszta erkölcsnek örök törvé-

MII mit 
SZEGED. 
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nyein és az örökkévaló Is ten parancsolatain 
nyugsz ik . . . 

De nemcsak a válságokkal terhelt modern 
élet, hanem a megváltozott magyar élet is ú j 
lelkiséget követel. Trianon históriai katasztró-
f á j a ugyanis a magyar nemzet életének ú j kor-
szakát és pedig azt az ú j korszakát nyi tot ta 
meg, amelyik felfokozott nemzeti öntudatot, 
fegyelmezett nemzeti összefogást, tökéletes 
nemzeti rendeltetésbetöltést és önfeláldozó nem-
zeti munkát követel meg. 

Az ú j lelkiségre szükség van tehát egyrészt 
azért, mert a modern kul túra útvesztő labirin-
tusából, a válságoknak eszméket felőrlő mal-
mából és bilincsekbe vert magyar élet bék-
lyójából szabadulás csak az ú j lelkiségtől vár-
ható; másrészt pedig azért, mert a válságok-
ban vergődő modern élet és a megcsonkított 
magya r élet egyaránt nemcsak megoldatlan 
kérdéseket, hanem fenyegető figyelmeztetése-
ket is re j t magában: vigyázzunk, nagy b a j lesz, 
ha nem jön a megoldás, ha nem alakul ki az 
ú j lelkiség. 

A gép az emberi szellem külső, anyagi dia-
dalát ; a könyv az emberi szellem belső, erkölcsi 
d iadalá t ígérte és reméltette. ígér te és remél-
tet te bizonyára azért, mert kétségtelenül van 
valami nagyszerű, van valami rendkívüli ab-
ban, amikor ezer meg ezer méter magas-
ban, óceánok és hegyóriások fölött repül, vagy 
amikor ezer meg ezer kilométer messzeségből, 
idegen országokból, más világrészekből fényt 
és hangot elevenít meg az emberkéz, az emberi 
ész alkotta gép. Valamint hogy van valami 
nagyszerű és rendkívüli abban is, hogy szürke, 
ólombetűs könyvek a tömeg ünnepléséig, a tö-
meg hódolatáig magasodnak. 

Ma azonban már minden kétséget kizáróan 
megállapíthat juk, hogy az ú jkor i ku l tú rának 
ezek a legnagyobb eseményei minden nagy-
szerűségük és minden rendkívüliségük mellett 
sem váltották be a hozzájuk fűzött ígéreteket 
és reménységeket. Nem győzték le a modern 
élet végzetesbe hajló kríziseit és nem kevesbí-
tették a jelen élet válságait. 

Ez a megállapítás nemcsak annak a bizony-
sága, hogy a gépek hatalmas lendülete és a 
könyvek újszerű ünneplése után is megmaradt 
az a modern lelkiség, amelyben üzlet a kul-
túra, foglalkozás a hivatás, pénz és hasznosság 
az értékmérő; hanem bizonysága annak is, hogy 
a gép és a könyv nem adhat életcélt, tehát nem 
termelhet ki, nem alakíthat ki ú j lelkiséget. 

Nem alakíthat ki pedig azért, mert a gépek-
ben és a könyvekben rejlő misztikumnak a 
káprázata , mint a gép és a könyv hordozta sej-
telem és ígéret, pi l lanatnyi lag meg tud ja ugyan 
ragadni a tömeget, de felemelni, megúj í tan i 
még pillanatokra sem tud ja a lelkeket és egy 
hajszál la l sem tud j a közelebb hozni a lelkét az 
embereknek és a nemzeteknek. 

A gép is, a könyv is csak holt anyag, csak 
eszköz, amely mint ilyen változtathat, könnyít-
het, szépíthet az életen, de célja az életnek nem 
lehet! 

Aminthogy nem lehet célja az életnek ön-

maga az ember, az ember kényelme, szórako-
zása, éhsége, jóllakottsága, hírneve, dicsősége, 
nyelve és fa j i sága sem! 

Az anyagi élvezetek, a hatalom, a hasznos-
ság, éppen úgy, min t a gép és _a könyv, csak 
relatív, változó értékek, célok és életeszközök, 
amelyek mint i lyenek az emberben égő örök-
vágyakozást a folytonos emelkedéshez, a to-
vábbnövéshez ki nem elégíthetik és az ember 
végtelen felé törekvésének a megnyugtató, az 
elfogadható cél ját nem jelenthetik. 

A végtelen felé törekvő embernek az élet-
célja csak abszolút örökérték, csak végtelen 
erejű valóság, csak maga az egy igaz élő Isten 
lehet, akiből őserővel árad belénk a lélek és a 
szeretet és akinél magasabb, egyetemesebb és 
mélyebb életcél nincsen! 

Az ú j lelkiségnek egyik legmélyebb ta r ta lma 
tehát az élet cé l jának Istenben való tudatos 
meglátása és a benne mérhetetlen gazdaság-
ban gyökerező jóságnak, szépségnek és igaz-
ságnak egész lélekkel szolgálása. Olyan lélek-
kel való szolgálása, amelyre nem a szokás, 
nem az érdek és nem a parancs, hanem a belső 
ihlettség, a tántor í thata t lan meggyőződés és az 
Istenhez vágyakozás késztetnek. 

Az ú j lelkiségnek másik mélységes tar ta lma 
a tudatos, az áldozatos hazaszeretet. Nemzetünk 
életének, függetlenségének és fejlődésének a 
szolgálása. És pedig olyan szolgálása, hogy a 
megnövekedett nemzeti kötelességekből kivegye 
mindenki a maga részét és a megcsappant nem-
zeti vagyonból megkapja mindenki — aki a 
nemzeti életben becsületes munká t akar vé-
gezni — a maga mindennapi kenyerét. 

Az ú j lelkiség legmélyebb ta r ta lmában kell, 
hogy helyet talál jon továbbá a családeszme, a 
családgondolat egészséges tar ta lma is. A csa-
lád ugyanis nemcsak az emberi társadalomnak, 
hanem a nemzeti államoknak is az alapja, a 
fundamentuma. Köztudomás szerint a modern 
ku l tú ra modern szelleme behatolt a családi 
szentély kapuján is. Széjjelszaggatta a keresz-
tény erkölcsi rend és a konzervatív állami tör-
vények biztosította kötelékeket és u ta t és szinte 
korlát lan alkalmat engedett az ösztönöknek, a 
házasság felbontásának, a bűnös szexualitás-
nak és az "egykének s a nincskének. 

Az ú j lelkiségű gyermekben a családgondo-
latnak úgy kell élnie, hogy a család az emberi 
életnek Is ten rendelte az a szentélye, amelyben 
mint a legnemesebb életközösségben biztosít-
ha t ja csak rendeltetésének és hivatásának a be-
töltését . . . 

Végül lássuk röviden a harmadik kérdést: 
miként alakítható ki az ú j lelkiségi 

Az ú j lelkiségre nevelésnek módozatát és esz-
közeit az ú j lelkiség legmélyebb t a r t a lma ha-
tározza meg. És mer t az ú j lelkiség első leg-
mélyebb tar talma az élet céljának Istenben 
való meglátása és Is tennek lélekben való szol-
gálása, — a nevelésnek mindenekelőtt és min-
denekfelett a r ra kell irányulnia, hogy a gyer-
meknek valláserkölcsi érzülete mélyüljön el és 
váljék gondolkozásának és cselekedeteinek a 



87 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF. 

legfőbb iránytűjévé. A valláserkölcsi érzület 
egész életre szólóan, csak a bensőséges imád-
kozásra és a vallásos lelkiismeretességre neve-
léssel mélyíthető el. 

Tanítsuk meg növendékeinket elsőbben is 
lélekből, lelki megindultsággal és érzelmi me-
legséggel imádkozni. Lélekből imádkozni azon-
ban csak az a tanító t an í tha t j a meg a gyer-
meket, akiben akkor is, amikor imádságot ta-
ní t és akkor is, amikor ő maga imádkozik: a 

nak, a családeszmének az egészséges érzülete 
pedig azáltal alakítható ki, ha mint elvitáz-
hatlan igazságot lát ják a gyermekek nemcsak 
Hóman Bál in t kultuszminiszternek a legutóbbi 
katolikus nagygyűlésen mondott azon meg-
állapítását, hogy „a mai társadalomnak és ál-
lamnak, a mai gazdasági és erkölcsi rendnek 
alappillére a család", hanem elrettenve észre-
veszik a megbomlasztott, a válságokba sodort 
családi elet következményeit, a gyermekgyil-

Hangos filmfelvétel. 

Mutatvány: „A Népművelés Könyvei" Természettudományi Ismeretek IV. kötetéből. (L. 107. o. 

gyermekek által észrevehetően nyilvánul meg 
a legalázatosabb hódolat, a legmélységesebb 
hála és a legbensőségesebb bizalom. Aki, ami-
kor számon veszi az imádságot és amikor 
imádkoztat ja a gyermekeit, megkívánja tanít-
ványaitól és ha kell, felgerjeszti tanítványai-
ban a lélekben való imádkozásnak elengedhe-
tetlen kellékét, az áj ta tosságot és az áhítatot. 

Vallásos lelkiismeretességre pedig csak az a 
taní tó nevelhet, aki nemcsak azt tudja, hogy 
az erkölcs cs i rá ja a lelkiismeret, hogy az er-
kölcsi világ érvényesüléséhez a lelkiismereten 
át vezet az út, hanem rászoktat ja önmagát és 
növendékeit egyaránt ar ra , hogy naponkint 
tar tson lelkiismeretvizsgálatot. 

Az ú j lelkiség másik legmélyebb tar ta lmára, 
a hazaszeretetre pedig azáltal nevelünk, ha ele-
ven élettel a gyermekek életéhez kapcsoljuk 
ennek a megszentelt ősi földnek minden rögét, 
minden szépségét ós minden gazdagságát. Nem-
zeti életünk szokásait és hagyományait ; hő-
seit és művészeit; vérzivataros napjait és 
előretöréseit. Zenéjét és nótáit. Az örök ma-
gyarság nagy hitét, az ezeréves história heroi-
kus érzületét és az egész édes-bus, az egész 
dacos-büszke magyarságunkat . 

Az ú j lelkiség további legmélyebb tar ta lmá-

kos anyákat , a szülőgyilkos gyermekeket és a 
félelmetes számú gyermekbűnözéseket is. 

Ez a meglátás és ez az észrevétel adha t ja 
csak vissza a családnak azt a tisztaságot, azt 
a méltóságot és azt az erőt, amelyet büntetle-
nül nem nélkülözhet . . . 

A jelenkornak válságait csak a jövőkornak 
az a kul turá l is fejlődése oldhat ja meg, amelyik 
az Istenségben gyökerező keresztény szellemű 
és a nemzeti múltban gyökerező ú j lelkiségből 
bontakozik ki. Ez az ú j lelkiség azonban csak 
erős és tudatos nevelő munkával formálható 
ki. Ennek az ú j lelkiségnek a kiformálásához 
igazi tanítói lelkek kellenek. Tanítói lelkek, 
akik hivatásuk szeretetével s a magyar gyer-
mek szeretetével építenek, alkotnak és önmagu-
kat, egész testi erejüket és szellemi kincsüket 
ajándékozzák oda az ú j lelkiség kiépítésé-
hez. 

Igazi tanítói lelkek kellenek, akik nem tud-
nak belenyugodni, nem tudnak beletörődni és 
nem tudnak gerinctelenül megalkudni az 
„úgyis - minden - mindegy" gyászhangulatával, 
hanem szembenézve a bajokkal, minden nyo-
morúság és gond közepette is, a magya r élet 
megrendíthetetlen optimizmusával, hősiesen 
küzdve nevelik ki az ú j lelkiséget és általa az 
egészségesebb, a nemesebb életet. 
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A T£R9IÉÜZETTRDOMÁNYI TÁRGYAK 
NÉPISKOLAI TANÍTÁSI MÓDSZERÉNEK 

MIILTJA ÉS JELENE. 

Irta: SZALATSY R I C H Á R D . 

H a a jelent meg akar juk érteni, a multat is is-
mernünk kell. Ez a tétel a természettudományi 
tárgyak tanítási mód já ra úgy vonatkoztatható, 
hogy ha az érvényben levő tantervi utasítások-
ban körvonalazott módszeres e l járás minden lé-
pését átértő tudatossággal aka r juk megtenni, 
akkor nem elégedhetünk meg ezeknek a direk-
tíváknak egyszerű tudomásulvételével és köve-
tésével, hanem a szavak és sorok között látnunk 
kell ezeknek a direkt íváknak azt a miért?-jét is, 
amelynek okai a múltba vezetnek vissza. 

Az elmúlt hat-hét évtizedben ez okokat e kor-
szak tantervei és tankönyvei tükrözik legjobban 
vissza. Az 1868. évi X X X V I I I . t.-c. iktatja a kö-
telező tantárgyak sorába mind a természetraj-
zot, mind a természettant és vegytant. Ez a tan-
terv, valamint az 1877. évi is, általánosságban 
meghatározzák e tá rgyak taní tás i anyagát, de e 
tárgyak tanításának célját, vagy feldolgozásuk 
módjára vonatkozó utasítást azonban nem tar ta l -
maznak. E tantervek lényege t ehát az anyag, az 
anyag feldolgozásában pedig a cél — Herbar t 
és követőinek pedagógiája nyomán — az emlé-
kezetbe vésés, az értelem egyoldalú művelése. 
Ennek a rideg intellektualiznmsnak alfája és 
ómegája a képzet. Minden lelki jelenséget a kép-
zetek természetéből, egymásra gyakorolt hatá-
sából vezet le. Ennek a pedagógiának volt a kö-
vetkezménye az ismeretek oly nagymérvű fel-
darabolása, elaprózása, egy-egy ismeretkörnek 
sok tantárgyra, ezeknek mennél több methodikai 
és didaktikai egységekre osztása. Ez okból a 
régi iskola az ismeretek belső összefüggését, 
egységes ismeretté olvasztását, azoknak az egész 
lélekre, a lélek minden tevékenységére hatását 
már nem tudta elérni. 

Az 1905. évi tantervnek már Utasítási része is 
van, az anyagot tehát elválasztja a módszeres 
eljárástól. E tantervnek lényeges új í tása még 
az, hogy minden tárgynak, így a természettudo-
mányok tanításának is, meghatározza a célját. 
Ezek a célok azonban elszigetelten sorakoznak 
egymás mellé, mert e tanterv még nem tűzte ki 
a népiskola egyetemes célját, amelybe minden 
tárgy céljának harmonikusan bele kellett volna 
olvadnia. Egyébként az a tanterv és utasítás s 
az ennek alapján folyó tanítói munka is még 
mindig a herbartiánusok hatása alat t áll. Ahol 
csak lehet, az anyagnak az ész területeiről vett 
meghatározásait, szabályait, osztályozásait ta-
ní t ja , koncentrációi mesterkéltek, erőszakoltak. 

Ennek a pedagógiának üzen hadat az érvény-
ben levő 1925. évi tanterv és utasítás, már a leg-
első és külön fejezetében azzal, hogy kitűzi a 
népiskola egyetemes célját, amely egyetemes 
célba azután szigorúan következetes harmóniá-

val olvad bele minden tantárgy külön-külön 
célja. Már ez az egyetemes célkitűzés is az 
anyagi célok elé, illetve azok fölé értékeket emel. 
Tehát m á r itt szakít a régi iskola intellektualiz-
musával. Az egyes tá rgyak célkitűzéseinek pe-
dig mindenikében megtalál juk azt a jellemző 
vonást, amely a puszta megtartással és emlé-
kezéssel szemben a megfigyelést, a gondolkodást, 
következtetést, ügyességet, szóval az alkotó lelki 
tevékenységeket állít ja előtérbe. 

Másik általánosan jellemző lényeges ú j í tása az 
1925-ös tantervnek a régebbi tantervekkel szem-
ben az, hogy a fentebb vázolt herbar t izmus szel-
lemétől addig sokféle t an tá rgyba skatulyázott 
ismereteket a maguk természetes egységeibe 
foglalja össze, tehát nem mesterkélt koncentrá-
ciókkal és osztályozásokkal teremti meg a kap-
csolatot, hanem az élet adottságait, a valóságot 
vizsgálja; nem a tudománnyal érteti meg az 
életet, hanem az életből vezet a tudomány felé. 

Az 1925. évi tantervnek ez az egységbefoglaló 
törekvése legszembeszökőbben a természettudo-
mányi tárgyaknál ál lapítható meg. Amíg 
ugyanis az 1868. évi tanterv 13 tan tá rgyá t az 
1877. évi tanterv 15-re emeli s amíg az 1905. évi 
tanterv az új tárgyként fölvett gazdasági és ház-
tartási ismereteket a természettudományi tár-
gyaktól — tehát a természetrajz, természettan 
és vegytantól — teljesen elkülönítve, mint egé-
szen külön tantárgyat kezeli, addig az 1925-ös 
tanterv a 16—17-féle tantárgyat 10 ismeretkörre 
s köztük a természettant és vegytant, a termé-
szetrajzot, a gazdaságtant és háztartástant és 
még az ú j tantárgyként beiktatott egészségtant 
is: „Természeti és gazdasági ismeretek" címen 
ismét egy természetes egységbe foglalja. 

Az érvényben levő tanterv tehát különösképen 
a természettudományi t á rgyak terén eszközöl 
olyan mélyreható változtatásokat, amelyeknek 
kell, hogy szintén a múltban gyökerező oka le-
gyen. Er re az okra maga az 1905. évi tantervet 
életbeléptető miniszteri rendelet is rámutatot t , 
amidőn azt mondja: „A természettudományok 
taní tására vonatkozó utasításnak az a fontos hi-
vatása van, hogy a népiskolai oktatásunknak ezt 
a legelhanyagoltabb részét jóformán meg-
alkossa." Tehát annak ellenére, hogy már az 
1868. évi 38. t.-c. kötelező tá rggyá tette a termé-
szettudományi tárgyak tanítását , mégis — 37 
évvel később — közoktatásunk hivatott őre azt 
kénytelen megállapítani, hogy a természettudo-
mányok a népiskolai oktatásunk „legelhanyagol-
tabb" része, annak módszerét még csak ezután 
kell ..megalkotni". 

Mintha nem is tudtunk volna — az ókor ter-
mészettudományairól nem is szólva — például 
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Bacon-ról, aki már háromszáz év előtt meg-
muta t j a — a közvetlen megfigyelés, a tapasz-
talatgyűjtés és kísérlet alkalmazásával — a ter-
mészet megismeréséhez vezető utat, vagy Come-
niusró], aki Bacon elveit az iskolájában már 
megvalósítani is törekszik. Avagy nem tud-
tunk-e Fleury Kolos-ról (1640—1723), aki már 
hangoztatja, hogy a gazdaságtant nem könyv-
ből, hanem gyakorlat és szemlélet a lapján kell 
taní tani s hogy kémiai, fizikai, egészségtani is-
meretekre sokkal több embernek van szüksége, 
mint a latin nyelvre. 

Avagy nem ismertük-e a francia Rollin Ká-
rolyt, aki Traktusa ban (1726—28) azt ír ja, hogy 
kétféle fizika van : tudósoké és gyermekeké. Az 
iskolában csak az utóbbinak van helye. A tanító 
beszélgessen a gyermekekkel s úgy ismertesse 
meg őket a természet csodás berendezkedésével. 
— És nem tudtuk-e, hogy Rousseau Emiljét is 
érdeklik a természeti tünemények, amelyeket 
azonban nem kész fizikai eszközökkel, hanem 
olyanokkal magyaráz meg neki, amelyeket Emil 
maga készít. — És ott van a német Lüben Ágost, 
aki módszertani munkájában (1832) már kí-
vánja , hogy a gyermeket késztessük arra, hogy 
saját megfigyelése a lapján következtessen s 
t u d j a megkülönböztetni az őt környező termé-
szetben, hogy mi a hasznos s mi a káros. 

Az itt csak szórványosan felsoroltakon kíviil 
még egész sora van azoknak, akik már évszáza-
dok előtt nemcsak hangoztatták a természet-
tudományi tárgyak taní tásának fontosságát, ha-
nem e tárgyak taní tásának módszerére is olyan 
útmutatásokat adtak, amelyeket csak életre kel-
lett kelteni, amelyekbe csak lüktető erőt és ele-
venséget kellett önteni, hogy ma is kor-
szerűek legyenek. S annak ellenére, hogy a 
természettudományi tárgyak tanításának ilyen 
évszázadokra visszatekintő múl t ja van. mégis 
mit láttunk csak alig egy-két évtizedet megelő-
zően is az iskolákban1? Mindannyian voltunk 
kis- és nagydiákok s most is tanítunk, vagy is-
merünk kis- és nagydiákokat. Nem ilyen tétele-
ket vagdostak-e a kisebb-nagyobb diák fejéhez: 
beszélj Archimedes törvényéről; Toricelli kísér-
letéről; a Heron-labdáról; a halmazállapot vál-
tozásairól; az elektromos megoszlásról; a ley-
deni palackról stb. S nem képed-e el manapság 
már minden — a kor színvonalán álló — peda-
gógus, amikor a kezébe vesz egy olyan népisko-
lák számára ír t vegytan és természettani tan-
könyvet amely alig másfél évtized előtt a leg-
elterjedtebb népiskolai tankönyvek egyike volt 
(négy kiadást ért el) s amelyben mindjár t a he-
tedik lapon: , Az égés és az égés termékei" című 
leckét ezzel a „Szabály"-lyal kezdi: „Az oxigén-
ben való égéskor az égő test anyaga egyesül az 
oxigénnel s ezáltal meleg fejlődik. A levegőben 
való égés is oxidáció." Stb. Majd e „szabály" 
után beszél az égésről a levegőben s csak leg-
végül a tűzoltásról, a cink-, ólom- stb. mérgezé-
sekről, tehát a gyakorlati alkalmazásról és ta-
pasztalatokról. — Ehhez hasonlóan "e kis nép-
iskolai tankönyv többi fejezete is. 

Még jobban megeleveníti a néhány évtized 
előtti iskola taní tásmódjá t egy 1904-ben kiadott, 

azidőben közismert Vezérkönyv, melyben A 
csipkerózsáról szóló „Mintalecke" ezeket m o n d j a : 
„Jegyezzétek meg: azt a gyökeret, amelyből a 
többi gyökér kinőtt, főgyökérnek, a többit pedig 
mellékgyökérnek hívjuk. A főgyökér minden-
kor a törzs folytatása." Ezt nyomban követi a 
„visszakérdezés": „Minek folytatása a főgyökér? 
A niellékgyökerek miből nőnek ki? T e . . . , Te . . , 
T e . . . ! Mondjuk mindnyájan!" 

S csak e ..mintalecke" legvégén találunk ilyen 
gyakorlati kérdéseket: „Hol tenyészik a rózsa? 
Miért tenyésztik a rózsát? Melyik a legkedvel-
tebb fa j ta? Mik a betegségei?" 

Vessünk most egy pillantást e — nem is olyan 
régi — iskolák egyik természetrajzi tanköny-
vébe, olyanba, amelyik szintén a népiskolák 
egyik legelterjedtebb és legismertebb tankönyve 
volt. Nem hökkenünk-e vissza már ettől a feje-
zetcímtől: „A növények alak- és élettana"? H á t 
még ami ezután következik, szószerint így : 

A) A növények száruk alkata szerint így cso-
portosíthatók: 

I. Lágyszárúak: 1. dudvák: csalán, stb. 2. 
bütykös szalmaszárúak: búza, stb. 

II . Fásszárúak: 1. fák: tölgy, stb. 2. bokrok: 
törpefenyő, stb. 

B) A növények száruk élettartama szerint így 
csoportosíthatók: 1. Egyévi növények, 2. kétévi, 
3. évelő. Stb. — Hasonló rendszerezéssel és osz-
tályozással következnek a növények A) virágaik 
alkata, B) a virágok elhelyezkedése, C) a bepor-
zás módja, végül a termés szerint osztályozva. 
Végig a növény-, állat- és ásványországon is, 
16 lapon keresztül. 

Nem csak az értelmet szolgálta-e a tanítás-
nak ez az anyaga és módja? Lehetett-e ilyen 
tanítás mellett szó arról, hogy ezek a részlet-
ismeretek egységes ismeretté olvadjanak össze 
s hogy az értelem mellett a lélek érzelmi és 
akarati tevékenységére is hassanak? Nem volt-e 
szükségképeni következménye a régi iskola e 
taní tásmódjának az, hogy legtöbbször csak a 
részletismeretek könnyen szertehulló és zavaros 
halmaza marad t meg a tanuló lelkében? 

Nem kellett-e szükségképen jönnie a népisko-
lai tanterv- és utasításokba foglalt methodikai 
és didaktikai s általában az egész népiskolai 
élet re formjának? 

Lássuk már most, hogy az ú j tanterv szelle-
mében átalakított népiskolában hogyan törté-
nik a természettudományi tárgyak tanítása. 
Elsősorban és különösképen a természettan és 
Vegytané, mint amely tárgyaknál az alkotó lelki 
tevékenységet legjobban háttérbe szorította a 
régi módszer. 

Ha tervszerű, tudatos és eredményes munká t 
akarunk végezni — bármely téren is —, első-
sorban a célt kell világosan látnunk, amelyet el 
akarunk érni. És pedig nemcsak a közelebbi, 
közvetlen célnak kell ál landóan szemünk előtt 
lebegnie, hanem a távolabbi, végső célnak is. 
Ne csak a természettan és vegytan tantervi cél-
kitűzését nézzük, hanem a „Természeti és gaz-
dasági ismeretek" tágabbkörű célját is, sőt ezen 
túl a legtágabbkörű célt: a népiskola egyetemes 
célját. A céloknak ez a perspektívája — amely 
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egyébként kell, hogy minden tantárgy minden 
didaktikai egységének feldolgozásánál a tanító 
szeme előtt lebegjen — a következőképen ábrá-
zolható például a természettan- és vegytannál: 
(L. a rajzot.) 

A céloknak ezt a fokozatosan szűkülő, illetve 
táguló köreit a tanterv szavai töltik meg lélek-
kel, élettel. L A legtávolabbi, egyetemes, végső 
cél, az eszményi (vallásosság, erkölcsösség, haza-
fiasság) célok mellett az a gyakorlati cél. hogy 
a leendő polgárok „ismereteiket a gyakorlati 
életben értékesítsék". A II. m á r szűkebb kör, de 
azért magában f o g l a f l r á természettudományi 
tárgyak minden ismeretkörének célját s egy-
ben közelebb visz az egyetemes célhoz is: „az 
ember és a természet egymáshoz való viszo-
nyának megismerése a helyes szemléletre való 
szoktatás; ama eljárások, fogások és ügyessé-
gek elsajátítása, melyekkel az ember a gazda-
sági élet körében a reá kedvező jelenségeket fel-
használhatja, a természet káros hatásai ellen 
pedig védekezni tud '. A I I I ^ körbe foglalt cél 
még szűkebb, de minden szava a konkrét élet, 
a nagy természet, annak titokzatossága, törvé-
nyei, vizsgálódás, okoskodás, praktikum, de egy-
ben korlát is, csak: „A legfontosabb természeti 
tünemények és a bennük érvényesülő törvény-
szerűségek megismerése, valamint ezeknek a 
gyakorlati életben való alkalmazása". E cél-
kitűzés utolsó szavai teljes harmóniába olvad-
nak a legtágabb, egyetemes céllal, visszamutat-
nak, visszatérnek — miként a kör — T)da, ahon-
nan kiindultak: a gyakorlati élet kívánalmai-
hoz. Végül a IV^JiÖL foglalja magában azokat 
a konkrét r észtetcél ok at, amelyeket egy-egy ta-
nítási egység feldolgozásánál el akarok érni. 
S ha ezeket a konkrét, részletcélokat elértem, 
egyben elértem a III . , II. és I. körök céljait is. 
mert azok is állandóan szemem előtt lebegtek. 

Ha most a természettan és vegytan tanításá-
nak cél já t kitűző szavakat, gondolatokat és szel-
lemet vesszük behatóbb vizsgálat alá, első olva-
sása u t án is megállapíthatjuk, hogy nem termé-
szeti törvényeket és szabályokat kell elvonnunk, 
hanem csupán törvényszerűségeket megismer-
tetnünk azért, hogy azokat az életben alkalmaz-
hassuk. A hang- és főként gondolatsúly tehát 
a gyakorlati életen van, amiből önként követ-
kezik, hogy a népiskolában csak azokról a ter-
mészeti törvényekről lehet szó, amelyek a gya-
korlati, vagyis mindennapi életben előfordul-
nak. A népiskolában tehát nem taní t juk Archi-
medes törvényét, Toricelli kísérletét, a súly-
pontot és a testek egyensúlyi helyzetét, a sza-
bad esés törvényét, a közlekedőedények törvé-
nyét, a Heron-labdát, a szeszes és ecetes erje-
dést, a robbanó anyagokat stb., stb., hanem meg-
tan í t juk azt, hogyan úszik a vasból készült 
hajó, hogyan működik a barométer, miért dől 
fel könnyen a magasan megrakott szénásszekér, 
hogyan kapunk vizet az ötödik emeleten is, 
miért szökik fel a szökőkút vize, miért durran 
a krumplipuska; megértetjük, hogyan lesz a 
mustból bor, hogyan készül az ecet, miért és 
hogyan gyullad meg a gyufa , robban a puska-
por, dinamit, stb. — Vagyis a taní tás tárgyi 
célja az, hogy a tanuló minden tudományos szí-
nezettől mentesen, gyakorlati és tapasztalati 
alapon i smerje meg a természeti tüneményeket, 
a természeti erők hatásában mutatkozó állan-
dóságot, következetességet, a jelenségek ok- és 
okozati összefüggéséből eszméljen a természeti 
törvényekre, amelyeket azután már tudatosan 
fog alkalmazni, vagy szemlélni. — E tárgyi 
céllal együt t szinte automatikusan fog juk el-
érni az alaki célokat is: a gyermeket alaposabb 
megfigyelésre, önálló kutatásra, józan és babo-
nától mentes gondolkodásra szoktatjuk. 

A tanterv tárgyi és alaki célkitűzésének elem-
zése u tán vessünk egy pillantást a természet-
tan és vegytan oktatási anyagára. I t t is, első 
tekintetre a gyakorlatiasság kívánalmát álla-
pí that juk meg. Az anyag nem a tudomány, ha-
nem a gyakorlati élet szempontjai szerint van 
kiválasztva. Akár a természettani, akár a vegy-
tani anyagot nézzük, fel ismerjük azokban a ter-
mészettudomány hatalmas és összefüggő rend-
szerét. Az oktatás azonban mégsem a tudomá-
nyos rendszer, hanem a gyakorlati élet ú t j án 
halad. Nem a természeti és mechanikai erők tör-
vényeiből indul ki, hanem a mindennapi élet 
tapasztalataiból és megfigyeléseiből, amely is-
mereteket azután a gyakorlat i életben kíván al-
kalmaztatni. 

A tanterv célkitűzése ós oktatási anyagának 
ismerete u t á n most már vegyük sorra azokat 
a módszeres elveket, amelyeket egy-egy didak-
tikaT~Hgység feldolgozásánál alkalmaznunk kell. 

Az első ilyen, mondhat juk általános érvényű 
és szinte minden didaktikai egység feldolgozá-
sánál alkalmazandó elv az, hogy mindig a ta-
pasztalatból, a gyakorlati életből induljunk ki, 
amiből önként következik, hogy a tanítás mód-
szere mindig induktív. 
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Először tehát kérdésekkel kipuhatoljuk, hogy 
a tanítás anyagául kitűzött természeti tüne-
ményre, jelenségre vonatkozólag a gyermekek-
nek minő tapasztalataik, megfigyeléseik van-
nak. Például a házépítésnél, kútfúrásnál , stb., 
megfigyelték-e, hogyan emelik, vagy engedik le 
a súlyos tárgyakat; a mus t erjedésekor miért 
nem, vagy hogyan mennek le a pincébe; mosás-
hoz miért gyűjtenek esővizet stb. A látottakat 
felidézve, tájékozódunk a tanuló meglévő isme-
retei felől, amelyek, ha helyesek, akkor azokat 
felhasználjuk s azokra épí t jük a taní tást , ha 
pedig — amint többnyire lenni szokott — hely-
telenek, vagy hézagosak, akkor ezek igen alkal-
masak arra, hogy fölvessük a problémát, kitűz-
zük a tan í tás célját: például megtanul juk, ho-
gyan tudnál te, Jancsi , egyedül egy mázsás 
követ fölemelni, vagy miért nem lehet a kút-
vizetekben mosni, miért dobunk égő szalma-
köteget musterjedés u t án a pincébe stb. Ter-
mészetesen jó, ha a taní tásunkat megelőzően, 
séta, vagy kirándulás alkalmával, eleve a taní-
tandó tá rgyra i rányí t juk á figyelmet, szóval 
megfelelő szemléletekről, élményekről gondos-
kodunk. Ezek gyűjtésénél azonban ügyeljünk 
arra, hogy az ilyképen irányított figyelem csu-
pán a jelenség helyes meglátását, ne pedig 
annak magyarázatát is szolgálja. 

Például a gyermekek a szabadban fürdenek 
s nagyobb követ emeltetünk ki velük a vízből; 
megállapítjuk, hogy: milyen érdekes, a kő a 
vízben könnyebb, mint a parton. A miért-et 
most nem vetjük föl, m a j d csak akkor, ha az 
úszásról tanulunk. A megfigyelések, tapasztala-
tok számonkérése közben, vagy után tehát föl-
vetjük a problémát, kitűzzük a célt, lehetőleg 
olyan formában, hogy a gyermekeknek necsak 
érdeklődését, de kutatási vágyát is fölébresszük. 
Például hogyan lehet az, hogy a vízbe merített 
tégla könnyebb, mint a földön lévő1? Miért dur-
ran a puskában a töltény s miért nem durran 
a puskapor, ha az asztalon gyúj tom meg1? 

A célkitűzés után következik a megértetés, 
megvilágítás foka, mikor is lehetőleg kísérlettel 
— tehát mesterségesen — újból előállít juk a je-
lenséget. Például a fü rdés közben emelt kövek 
súlykülönbségét most a tanteremben (vödörben) 
újból megállapít juk; kemény- és lágy vízben ol-
dunk szappant stb. A kísérlet a tervszerű, tuda-
tos megfigyelést teszi lehetővé. A népiskolában 
csak egyszerű és gyakorlat i jelentőségű kísér-
leteket végzünk, olyanokat, amelyek minden ne-
hézség nélkül vezetik a gyermeket a természeti 
törvény fölismeréséhez. Sok esetben kísérlettel 
vezetjük le, vagy igazoljuk a természeti tör-
vényszerűséget. Például az egynemű mágneses 
sarkok taszítják, a kiilönneműek vonzzák egy-
mást. Az egyes jelenségek közötti kapcsolatot, 
a jelenségek egymásrahatását mozzanatról-moz-
zanatra figyeltessük meg; például a lopónál a 
ritkított levegőjű tér szívó, a fu j t a tóná l a sűrí-
tett levegőjű tér nyomó hatását, ma jd a kétféle 
jelenség egyesített hatásával a szívó és nyomó 
kiít szerkezetét és állandó működését értetjük 
meg. Az összefüggő jelenségeket lehetőleg kü-
lön-külön is vizsgáljuk; például az ingaóra 

főbb alkotórészeinek szerepét. Végül a kísérlet 
legfontosabb kelléke az, hogy mindig — sike-
rüljön! S miután a népiskolában csak egészen 
egyszerű kísérletekről lehet szó, gondos elő-
készülettel és előzetes többszöri próbával ez el 
is érhető. Ahol csak lehetséges, a kísérletekbe 
a gyermeket is vonjuk be, sőt végeztessünk osz-
tály kísérleteket is. Például minden gyerek (vagy 
3—4 együtt) hozzon 1—1 tányért, poharat, da-
rabka gyertyát s az egész osztály 3—4 főből 
álló csoportokban, együtt, vezényszóra végzi a 
kísérletet. Ilyképen igazán cselekedtetve taní-
tunk. (Lásd a Néptanítók Lapja 1934 szeptem-
ber 15-én megjelent 18. számban „Miért nem 
süllyed el a megrakot t hajó!" című tanítást.) 

A kísérlet befejezése után a törvényszerűsé-
get ál lapítjuk meg. Ennek megfogalmazása a 
tanító és gyermekek közös munkája legyen. 
A törvény megállapítása kizárólag a megfigyelt, 
tapasztalt jelenségre vonatkozzék s ne keverjünk 
abba más momentumot, vagy például meghatá-
rozást. Definíciókat általában nem tanítunk a 
népiskolákban! 

Végül az összefoglalásnál mondassuk el a lá-
tott jelenséget, állandóan kérdezve az ok- és 
okozati összefüggéseket, tehát a hogyan? és 
miért? kérdésekkel puhatoljuk ki, megértette-e 
a tanuló azt, ami t meg akartunk vele értetni. 
Ezzel nemcsak az okkeresésre, de a logikus gon-
dolkodásra és beszédre is tan í t juk és szoktatjuk 
a tanulót. 

Hasonlóképen járunk el a természetrajz, gaz-
daságtan és háztartástan, valamint az egészség-
tan tanításánál is. H a e tárgykörök célkitűzéseit 
elemezzük, szellemébe behatolunk, egyszerre ki-
emelkedik ezekből is a módszeres el járás i rány-
tűje , amelynek litjelzése mellett már nem téve-
lyeghet a taní tás az osztályozások és rendszere-
zések meddő területein. Az erkölcsi célok mel-
lett e tárgyakból is csak az ember életére „leg-
fontosabb" állatok, növények, ásványok meg-
ismertetése s az egészséges életmód tudatossá 
tétele a cél. E tárgyaknál a cselekedtetve taní-
tásnak, az ismeretek belső összefüggését, egy-
séges ismeretté olvasztását célzó sokoldalú kon-
centrálásnak még tágabb tere van. Az élőlények 
ökológiai sajátosságainak vizsgálgatása eleve 
megóvja a tanítást a különálló és szertehulló 
részletismeretek nyújtásától . 

A természettudományi tá rgyak tanításánál 
tehát kerülünk minden tudományoskodó színe-
zetet. Csak az életben előforduló leggyakoribb 
és gyakorlati jelentőségű tüneményeket, jelen-
ségeket, vegyi változásokat értelmezzük, csak az 
ember életében jelentős szerepet játszó növénye-
ket, állatokat, ásványokat ismertetjük, és pedig 
oly mértékben és módon, ahogy azt a gyakor-
lati élet kívánalmai mutat ják s amint azokat a 
természet egységes adottságai elénk t á r j ák . 

í g y tudjuk a tanulókkal is megláttatni a ter-
mészet csodálatos és tökéletes egységét, rendjét , 
végtelenül célszerű és bölcs berendezkedését, 
aminek meglátása el fogja őket vezetni a meg-
ingathatatlan Isten-hívéshez. 
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A \ E V E L É » 

MÓDIZE BÉIVEK VEZÉ11CIOXDOL1TAI. 
í r ta : MOSDÓSSY IMRE. 

A z iskolai jellemnevelés kérdése ma erősen elő-
térbe nyomul és érvényesülést követel az isko-
lai és' családi nevelésben egyaránt . 

A nevelés munká jának elmélyítését egyik irány-
ban a sziilőLliáz és iskola szoros kapcsolatával 
kell biztosítani. Azok a módok ós eljárások, ame-
lyekkel ez a feladat megoldható: elsősorban az 
iskola és a család érintkezéseinek intézményes 
megszervezését követelik. Ennek a szervezésnek 
is a gyakorlati és elméleti pedagógia elvei sze-
r int kell történnie, mindazonáltal ez az alap-
gondolatokat és az intézmény keretébe utalandó 
kérdéseket illetően az iskolapolitika és adminisz-
tráció körébe tartozik. 

Az iskolai nevelői munka benne van ugyan az 
oktató tevékenység egészében, de ha magához 
a szorosan vett oktató tevékenység és módszeres 
munka rendszerének felépítéséhez viszonyítjuk, 
inkább csak mint e munkásság egyik célja sze-
repel és mint az ú. n. alaki képzés ütközik ki 
abból. A jellembeli és az erkölcsi nevelésre vo-
natkozóan van a Tantervi Utasításnak egy egész 
fejezete, amelynek elveit a tanítói munka egyes, 
alkalmas fázisaira kell transzporálni és alkal-
mazni. 

A kérdés teljes megvilágítása céljából két meg-
állapításra van szükség. Az első az, hogy a Tan-
tervi Utasítás 88. oldalának a nevelés módsze-
rére vonatkozó megjegyzéséből kell kiindulnunk. 
Ez azt mondja: „A nevelésre vonatkozó utasí tás 
csak igen ál talános lehet. Míg a taní tás módja 
pontos szabályokba foglalható és a tanítandó 
tá rgy természetéhez alkalmazkodik, addig a_ne-
velés módja rendkívüli sok körülménytől s a 
tanuló egyéniségétől függ." 

H a a nevelés munká j a csak módszer volna, 
melynél a módszer valamely változatának az 
alkalmazása már biztosítja is az eredményt, 
akkor rá lehetne bízni a nevelés módjá t tisztán 
a tanító egyéniségére; de a nevelés nemcsak 
módszer, az minden mozzanatában olyan munka, 
melynek elsősorban nem a tanító egyéniségéből, 
hanem a kérdés lényegében, értékmeghatározá-
sában, a gyermeki lélek képességeiben és adott-
ságaiban s a nevelői célzatban kell a maga 
irányvonalait megkapnia. Ezeket az irányvona-
lakat nevezhetem én módszernek, de akkor a ne-
velés módszere éppen a módszer tartalmánál 
fogva lesz sokkal többé, magasabbrendűvé, mint 
a módszer, t. i. törvénnyé lép elő. Ezeknek a 
törvényeknek a végrehajtásához igenis nyú j t 
valamit a tanító egyénisége, amit sokszor igen 
magasra lehet és kell is értékelni, mint a nevelői 
munka hatásának erős fokozását, t. i. színt, me-

Tigseget, hangulatot, szuggesztívus erőt. Magát 
a nevelői munkát azonban e most érintett s a 
tanítói egyéniségből eredő velejáróktól elvonat-
koztatva is teljes mértékben meg kell követel-
nünk. 

Mármost az a kérdés, hogy a nevelésre vonat-
kozóan lehet-e utasításokat, útmutatásokat adni? 
Lehet-e bizonyos szabályokat megszerkeszteni? 

A felelet csak igenlő lehet. Ennek az igenlő 
feleletnek a bizonyítására talán az is elég le-
hetne, ha egy képzőintézeti neveléstankönyvet 
kissé lapozgatunk. 

Egy ilyen kézikönyvben olvasom pl. a többek 
között a neveléstani részben, hogy ,.mivel a ne-
velő csak azt adha t j a át tanítványainak, amivel 
maga rendelkezik, épp azért a taní tó előbb ön-
magát formálja olyanná, mint amilyenné tanít-
ványait nevelni szeretné". (Drozdy—Frank: Ne-
veléstan, tanítástan, módszertan.) íme, tételül ál-
l í t juk tanítónövendékeink elé, egészen helyesen, 
hogy a maga egyéniségét miképen rendelje alá a 
nevelés nagy céljának. „A tanítónak — olvassuk 
tovább — legyen önámítástól mentes önismerete 
és olyan sugalmazó (szuggesztívus) eníjö, üfn'éTy-
lyel a gyermekeket szinte öntudatlanul tereli a 
jó útra." 

De honnan vegye e sugalmazó erőt, ha egyé-
niségéből véletlenül hiányzik?1 E lapok hasáb-
jain már egyszer értekeztem erről a kérdésről, 
s kimutattam, hogy igenis ezt a sugalmazó erőt 
és az invenciót sem lehet csak a véletlenre bíz-
nunk — pedig általában véletlen adománynak 
ta r t j ák —, hanem azt lelkiismeretes munkával 
és önképzéssel meg is lehet tanulni, vagy helye-
sebben, mivel mindenkiben van valami invenció 
és szuggesztívus erő: ezeket lehet, sőt okvetlenül 
kell is, tanítói szoros kötelességünkkel felfo-
kozni, gyarapítani . 

Olvasom továbbá a könyvben a következőket: 
,.Az igazmondás gyakorlására szoktassuk a gyer-
meket azzal, hogy: a) ellenálljon a kísértésnek; 
b) igyekezzék mindent úgy elmondani, ahogy 
van, kerül je a túlzást, a nagyí tás t ; c) lelkiisme-
retvizsgálással ellenőrizze magát." Vagy olva-
som tovább: .,A hálára való nevelés szempont-
jából szükség van arra , hogy sokszor beszélges-
sünk hálás gyermekekről és hálás emberekről és 
ezekkel állítsunk példát a gyermekek elé." Vagy: 
.,A tanító vétesse észre, hogy az iskolában van-
nak olyan gyermekek, akik nélkülöznek, stb." 
Ismét egy igazán belső szemléletre irányuló ne-
velői konkrét utasí tást találok: „Legyen gon-
dunk a metafizikai érzék állandó ébresztgetésére. 
Mindig elő kell csillantatni a realitások mögött 
rejtőző metafizikumot." (Ehhez az utasításhoz 
aztán igazán lehet egész sereg konkrét példa 
a lapján további módszeres utasításokat adni.) 
Vagy: „Ki kell muta tnunk a tudományoknak a 

1 Szerintünk az egyéniség nem önmagától adódó valami, 
hanem az neveléssel alakul ki. A tanítóképző-intézet csak 
olyan tanítókat nevelhet és ne\el is, akiknek egyéniségében 
megvan a „sugalmazó erő", teWft a cikkíró alábbi kíván-
ságának eleget tesz a tanítóképző. 
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Végtelen felé való gravitációját ." Ugyanígy ki 
lehetne egészíteni konkrét példák a lapján a kö-
vetkező megállapítást: „Ha türelmetlen a gyer-
mek, akkor türelmi gyakorlatokat, ha engedet-
len, akkor akaratalárendelési gyakorlatokat vé-
geztessünk." Éppen ilyen természetű és konkrét 
kiegészítésre váró szabály ez is: „Kívánja meg 
a tanító, hogy a gyermekek szüleik, testvéreik, 
iskolatársaik és mások iránt való szeretetüket 
tettekkel is megmutassák." 

Folytathatnám ezeket az idézeteket akár lapo-
kon keresztül, azonban minden idézetem csak azt 
bizonyítaná egyfelől, hogy igenis a neveléstan 
keretében is adunk komoly szabályokat, más-
felől, hogy ezek a szabályok legtöbbször nin-
csenek módszeresen kidolgozva. 

A most adott idézetek azonban szorosan a ne-
velő munkára, a neveléstannak, mint tudomány-
nak a keretében tárgyal t lelki mozzanatok ki-
alakítására vonatkoznak. Van azonban a nép-
iskolai nevelő oktató munká jának egy ága, 
ez volna második megállapításunk, amely 
még sokkal inkább megköveteli a részletes uta-
sítást, mint a most érintett neveléstani teendők: 
a nevelésnek az a része ugyanis, amely nem 
pusztán a szeretetnek, mint ilyennek, vagy a 
részvétnek a nevelésére, hanem az egész oktató 
munka keretében szinte az oktató munka min-
den mozzanatában végzendő nevelői munkára 
vonatkozik. De benne van ez a népiskolai Tan-
Tervi Utasításban nemcsak tar ta lmilag, de for-
mailag is. Benne van a levegőben, benne van 
a köztudatban, hogy tanítani nem lehet neve-
lés és nevelni nem lehet taní tás nélkül, hiszen 
minden tanulás — amint ezt az Utasí tás több-
ször is elmondja — az akara t energiáján for-
dul meg, minden akaratmegnyilatkoztatás pe-
dig nevelés. 

A nevelésre vonatkozó útmutatások lényegileg 
módszeres útmutatások komoly elvei, amelyeket 
talán egyenkint és összesen részletes módszeres 
szabályokká és utasításokká nemcsak ki lehetne, 
de a nevelés nagy érdekeinek parancsából ki is 
kellene dolgozni, s amelyek ennélfogva döntő 
argumentumok amellett, hogy igenis a nevelés-
nek is van módszertana, a nevelés módszeres 
utasításait is lehet és kell adni, éspedig annál 
inkább, mentül komolyabban vesszük azt a gon-
dolatot, hogy a népiskolában a nevelésre kell 
helyeznünk a fő hangsúlyt s mentül inkább fél-
nünk kell attól, hogy ez a hangsúly elsikkad, 
ha a tanítói egyéniségnek egyébként nagyértékű, 
de mindenesetre nem egyöntetű alapon álló és 
sokszor a magasabb feladatokkal nem jól har-
monizáló lökéseire bízzuk a szent ügyet. 

Ám a Végrehaj tási Utasí tás is át van i tatva 
a nevelési munka módszerére vonatkozó utasí-
tásokkal, utalásokkal, melyeket azonban, amint 
néhány idézetből világosan látni fogjuk, ki 
kellene és ki is lehetne könnyen fejleszteni 
olyan konkrét módszeres utasí tásokká, melyek 
a tanítói egyéniségnek feltétlenül biztos táma-
szai lennének abban, hogy oktató munkáját a 
nevelés levegője éltesse. 

íme szemelvények: 

„Az a gyermek, aki hozzászokik a természeti 
dolgok és jelenségek megfigyeléséhez, csakhamar 
megérzi a természet szépségét is." (111. old. ízlés-
fejlesztés.) „Az erkölcsi és értelmi nevelésnek 
összhangzók a céljai. Az utóbbié, hogy a gyer-
mek maga gondolkodjék s maga tudjon isme-
retet szerezni; az előbbié, hogy a maga belátása 
szerint cselekedjék. A főcél tehát egy: a kezde-
ményezés szellemét kell fejlesztenünk." (Ismere-
tek meggyökereztetése: 109. old.) 

„A munka lehetőleg közös tevékenység jelle-
gét öltse." (A cselekvés fontossága a tanításban. 
Értelmi nevelés. 115. old.) 

A beszéd- és értelemgyakorlatra vonatkozó 
utasításokból: 

„Az ő — t. i. a gyermek — szempontjából fon-
tosabb az a lelki munka, mellyel az eredmény-
hez jut, mint maga az ismeret." (125. old.) 

„Állapítsuk meg: anyagunk mennyire foglal-
koztatja érzelmeit." (125. old., 2. bekezdés.) 

„A tudásnál értékesebb a tett és a sok gyakor-
lással állandósított jó szokás. A számonkérésnél 
tehát ne csak az emlékezeti anyagot kérdezzük, 
hanem tetteinek megfigyelésénél és időnkint való 
elmondatásával győződjünk meg, hogy mennyi-
vel lett jobb a gyermek." (127. old). Ilyen az ott-
honról szóló rész tárgyalásához adott egész uta-
sítás. A családi érzések nevelése. (130—131. old.) 

„A beszélgetések keretében formál juk (?) nö-
vendékeink lelkét az elöljárók megbecsülésére, 
törvény- és tekintély tiszteletre." (142. old.: a köz-
ségi élet rendje.) 

Az írás és olvasásra vonatkozó utasítások közt 
is van. így : „ . . . m a j d a kedély vizsgálatból kap-
csolhatunk valamit a beszélgetéshez." (168. old.) 

Az olvasmánytárgyalás elejétől végig tele van 
olyan utalásokkal, melyek a gyermek erkölcsi, 
esztétikai érzékének és irodalmi ízlésének fej-
lesztését célozzák. 

„Az olvasmányból válasszuk ki azt a részt, 
amellyel vágyat , elhatározást ébreszthetünk." 
(181. old.) A fogalmazásról szóló részben a ne-
velői vonatkozások sűrűn fordulnak elő: az ér-
zelmek mint forrás , mint cél, stb. „Az érzelem 
és ismeret s az érzelemmel kapcsolatos abból 
fakadó vágyak, akarat i elemek, fantázia: össze-
függése sohase legyen felületes és soha a neve-
lés érdekében kihasználatlanul ne maradjon!" 

A földrajz elvei csupa neveléstani vonatko-
zásúak: érdekesség, eszméltetés elve. A nemzeti 
érzés felkeltése és ápolása, stb. 

Az Utasításnak ezek a nevelésre vonatkozó 
utalásai fényes tanúbizonyságot tesznek arról, 
hogy minden egyes tantárgy oktatásában — 
nemcsak a szorosan nevelői célzatií humán tár-
gyakban — az oktató tendenciával párhuzamo-
san és egyenlő^l'eTéntőséget kell adni a nevelő 
tendenciának, az oktatásnak nevelő erejét épp 
úgy~~Fi kell zsákmányolni, mint a nevelésnek 
oktató hatásait. A kettőt egyenlő értékűvé kell 
lenni., tehát az oktatásügy kormányzó irányí tá-
sában, az utasításokban, útmutatásokban is és 
minden, az oktató nevelés módjá t , elveit, irá-
nyát szabályozó rendelkezésekben, vagyis ma-
gyarán megmondva a dolgot, ha van okta-
tástani módszeres utasítás, akkor kell lenni ne-



9 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF. 

velésügyi módszeres utasításnak is. Ezt vagy 
külön ki kell dolgozni a másik menetét követve, 
vagy ami sokkal helyesebb lenne, azokat az 
általánosságokat, amelyek azonban konkrét kér-

déseket érintenek és amelyek az Utas í tás mód-
szeres rendelkezéseit nyomon követik: részletes, 
konkrét módszeres utasításokká kellene kifej-
leszteni. 

— A FOVÁROSI PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR 
1934-BEI. 
í r t a : KELETI ADOLF. 

A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár az egyetlen 
neveléstudományi magyar szakkönyvtár. Ez a 
körülmény különösen nagyfontosságú most, ami-
kor az egyes tudományágak gyorsütemű hala-
dása a tanító számára elengedhetetlenné teszi 
az állandó tájékozódást. A neveléstudomány ép-
pen úgy benne van ebben a haladásban, mint 
minden más. A technika haladása, a gazdasági, 
politikai és társadalmi változások állandóan ú j 
és ú j elméleteket termelnek. Űj és ú j eszközö-
ket adnak. Budapest székesfőváros tanácsa 25 
esztendő óta fejleszti és támogatja a Pedagógiai 
Könyvtárt . Ez különösen nagy szerencse most, 
amikor az újabb szakkönyvek és folyóiratok 
nélkül minden tájékozódást elveszítenénk. Üjabb 
pedagógus-nemzedék, a neveléstudomány ú jabb 
kutatása nem indulhat meg kellő eszközök nél-
kül. Eszköz pedig a könyv és folyóirat. 

Az alanti számok azért érdemelnek különös 
figyelmet, mert a neveléstudomány állandó és 
ú j kérdései iránt való, meg nem szakadó érdek-
lődést bizonyítják. A folyóiratok és könyvek 
1934. évi 122.000 kötetforgalma, 26.000-en felüli 
látogatója, napi 96 látogató mellett élénk bizo-
nyítéka annak, hogy itt határozott ós állandó 
tudományszomj van, a tanítóság érzi: folytonos 
tanulás nélkül nem lehet lépést tar tani a ma 
rohanó áradatával. De azt is tudja , a tanító-
ság az egyetlen foglalkozás, mely a legtágabb-
körű ismeretszerzést tételezi fel. A tanító a ne-
veléstudományon kívül, amely kapcsoló tudo-
mány minden ismerethez, még az ismeretek 
egész tárházával kell hogy megismerkedjék. Ezek 
elsősorban a tanítói munkához szükségesek. 
Ehhez kapcsolódnak az általános műveltséget 
adó ismeretek: művészet, irodalom, zene. Éppen 
olyan elengedhetetlenek, mint a többi. 

Ebből a szempontból kell megvizsgálnunk a 
könyvtár 1934-es forgalmát, amely a következő: 
Az olvasóterem forgalma 

276 munkanapon 15.299 látogató, 97.776 kötet, 
a kölcsönzés forgalma 

276 munkanapon 10.979 látogató, 24.244 kötet. 
Összesen . . 26.278 látogató, 122.020 kötet. 

Forgalomba került: 
pedagógia és rokonmunka . . 61152 kötet = 501% 
egyéb szakmunka 31.432 kötet = 25-7% 
folyóirat (kurrens) . . 29.436 kötet = 24-2% 

Összesen . . 122.020 kötet = 100-0% 
Az olvasótermet 28.408 órán át használta az olvasó-

közönség. 
Napi átlagforgalom 96 látogató és 442 kötet 
Ugyanaz 1933-ban 84 látogató és 356 kötet 

A kurrens folyóiratok száma 306 volt. 
Ebből magyar 154 50-4% 

német 107 = 34-9% 
francia 17 = 5-6% 
angol 22 = 7-2% 
olasz 5 = 1-6% 
latin 1 = 0-3% 

Összesen . . 306 = 100-0% 

A folyóiratok forgalma nyelvek szerint: 
magyar 14.601 esetben = 49-6% 
német 10.947 „ = 37-2% 
francia 1.560 „ = 5-3% 
angol 1.993 „ = 6-8% 
olasz 333 „ = 1-1% 
latin 2 „ = 0-0% 

összesen . . 29.436 esetben = 100-0% 
A nehéz viszonyok dacára a könyvtárnak si-

került a főváros áldozatkészségéből 306 folyó-
iratot fenntartani. Ez azért nagyon fontos, mert 
a neveléstudomány, valamint a többi tudomány-
ágak rohamos haladását, újabb és újabb vív-
mányai t elsősorban a folyóiratok adják. A könyv 
lassabban érik, ma pedig hetek és hónapok egé-
szen más értelmezést kapnak, mint valamikor. 
Az olvasóközönség majdnem 30.000 kötet folyó-
iratot olvasott el. Ez nagy eredmény, mert azt 
muta t ja , hogy a különféle neveléstudományi és 
tudományos kérdések mozgásukban is érintik 
és érdeklik a tanítóságot. A Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtár ezt az érdeklődést, amennyire lehet, 
elő is mozdítja. I m m á r negyedik éve, feldolgoz-
zák az összes folyóiratokat tar talmilag is és a 
fontosabb cikkeket kéthetenkint összegyűjtik, 
jegyzék alakjában teszik az olvasók elé. Sikerült 
már eddig több mint nyolcezer nevezetes cikket 
összegyűjteni s ha ennek összefoglaló feldolgo-
zása is megtörténik, a tanítóság nagyon fontos 
segítőeszközt fog kapni kutatásaihoz. Eddig is 
nagyban segítségére volt ez az összeállítás, kü-
lönösen a mai nevezetes kérdések megtalálásá-
hoz és feldolgozásához. 

A neveléstudomány ú j fogalmai, az egyes tan-
tá rgyak tanításának ú j módszerei ú jonnan fel-
merült tudományágak és tantárgyak, egyes kér-
dések ú j megvilágítása, mind helyet kapnak 
ebben az összeállításban. 

61.000 köteten felül volt a pedagógiai és rokon-
munkák forgalma. Utána a szakmunkák s az-
után majdnem ugyanolyan arányban folyóira-
tok tanulmányozása következik. A 3 adat szinte 
szabályosan muta t j a a megoszlás arányosságát. 
Elsősorban a pedagógiai munkák következnek, 
mert ez a mindennapi munka elengedhetetlen 



95 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF. 

eszköze. Azután a szakmunkák, mert ezek kap-
csolatosak a pedagógiai munkákkal. És végül a 
folyóiratok, mint kiegészítői mind a kettőnek. 

A következő kimutatás a látogatók kölcsönző-
közönségéről és a könyvtár forgalmáról szól, 
visszamenve az 1926. esztendőre: 

KIMUTATÁS 
a fővárosi Pedagógiai Könyvtárt látogató közönségről. 

Az olvasójegyes állandó könyvtárlátogatók (kölcsön-
zők) száma 1934 végén 1886 volt. 

/. Foglalkozás szerint: 
1. Tanszemélyzet: 

óvónő 53 = 2-8% 
elemi iskolai tanító 898 = 47-8% 
polgári iskolai tanár 227 = 12-1% 
középiskolai tanár 225 = 11-9% 
felsőkereskedelmi iskolai tanár 26 = 1-3% 
iparos-, keresk-tanoncisk. tanár, tanító 49 = 2.5% 
gyógypedagógus 18 = 1-0% 
hitoktató és vallástanár 28 = 1-6% 
nyelvmester 25 = 1-3% 
zenetanár 12 = 0-6% 
mozgásművészetet tanít 7 = 0-4% 
képzőintézeti tanár 46 = 2-4% 
egyetemi és főiskolai tanár 32 = 1-7% 
tanfelügyelő, szakfelügyelő 28 = 1-6% 
képzőintézeti növendék . 12 = 0-6% 
tanárképzős, tanárjelölt 12 = 0-6% 

összesen . . 1698 = 90-2% 

2. Egyéb foglalkozású: 
orvos, pszichológus, grafológus 40 = 2-1% 
fővárosi tisztviselő 27 = 1-5% 
állami tisztviselő 23 = 1-2% 
katonatiszt 4 = 0-2% 
magántisztviselő 39 = 2-0% 
egyéb értelmiség (író, művész stb.) . . 49 = 2-5% 
képzettség nélküli (alt., iparos, munkás) 6 = 0-3% 

összesen . . 188 = 9-8% 

Egyesítve: 
Tanszemélyzet 1698 = 90-2% 
Egyéb foglalkozású 188 = 9-8% 

összesen . . 1886 = 100 0% 

II. A tanszemélyzet elhelyezkedése iskolafenntartó 
szerint: 

fővárosi 948 = 55-8% 
állami 231 = 13-6% 
községi 17 = 1-0% 
felekezeti (zárdai és szerzetesiskolai) 76 = 4-5% 
egyéb felekezet 81 = 4-7% 
magániskolában működik 53 = 3-1% 
magántanítással foglalkozik 38 = 2-3% 
gyógypedagógiai intézetben működik. . 19 = 1-2% 
egyetemi és főiskolai tanár 32 = 1'8% 
állástalan (az előző évek és a jelen év 

szemináriumi hallgatóival) 203 = 120% 
Összesen . . 1698 = 100 0% 

Az olvasójegyes állandó könyvtárlátogatók 
(kölcsönzők) legnagyobb száma az elemi iskolai 
tanítóságból került ki. Utána a polgári iskolaiak 
s velük majdnem ugyanazon számmal a közép-
iskolaiak következnek. Amint lát juk, ez meg-
felel körülbelül annak az aránynak, amilyen 
arányban az iskolák elhelyezkednek. Természe-
tes, hogy itt nemcsak a fővárosi iskolákról van 
szó, mert ezek a számok állami és felekezeti is-

kolák tanszemélyzetét is magukban foglalják. 
Az utolsó tíz esztendőben már a Fővárosi Peda-
gógiai Könyvtár lá t ja el szakolvasmányokkal 
a tanszemélyzet egyetemét. Muta t ja a k imutatás 
azt is. hogy minden iskolafaj képviselve van, de 
ezenkívül a nem tanítással foglalkozó értelmi-
ség is eléggé jól van képviselve. I t t az egyéb 
értelmiségi csoport áll első helyen, írók, művé-
szek, u tánuk az orvosok és pszichológusok kö-
vetkeznek. A nem szakemberek táborából tehát 

Esőmérő. 
Mutatvány „A Népművelés Könyvei" Természettudományi 

Ismeretek IV. kötetéből. (L. 107. o.) 

a szellemtudományok táborának kutató csoport-
ját vonja magához a könyvtár elsősorban. Hogy 
ilyen széleskörű olvasóközönséget tudott a 
könyvtár magához vonzani, az nem azt bizo-
nyí t ja , mintha nem a pedagógia volna a leg-
lényegesebb ága a könyvtárnak, hanem azt, h igy 
a tanítóság szélesebbkörű ismeretszükségletét 
akar ta a könyvtár kielégíteni és itt találkozik 
a tanszemélyzet szellemi továbbműködése az ér-
telmiségi egyéb pályákon levő, tanulni akarók 
érdeklődésével. Ismételjük, a tanítónak a leg-
szélesebb körű érdeklődésre van szüksége és 
ebben kapcsolódik bele a többi pályákba. A ta-
nító érdeklődése marad legfelül, mert az övé 
mindinkább sokrétűvé válik, vele szemben az 
értelmiség egyéb pá lyá ján működők érdeklődése 
mindinkább szűkebbkörű lesz. 

* 

A könyvtár m u n k á j a állandóan szélesebb te-
rületre terjed. A napi munka elvégzése a köny-
vek katalogizálása, folyóiratok elrendezése, fel-
dolgozása, a kölcsönzés, tanácsadás, sokrétű mun-
k á j a u tán a tudományos kutatás folytatódik. 
A könyvtár má r elkészítette: A kisdednevelés 
kalauzát, Az elemi és középfokú oktatás vezér-
ós segédkönyvei összeállítását; most készül a 
Magyarországon eddig megjelent neveléstudo-
mányi-pedagógiai folyóiratok első magyar bib-
liográfiája. Néhány hónap múlva könyv alakjá-
ban kerül a taní tóság elé. 
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GONDOLATOK 
GYERTYÁBÍFFY ISTVÁN ÍRÁSAIBÓL. 

Közli: Sztankó Béla. 

II . 
Az ember lelki szemei gyöngék elviselni az 

Istenség fogalmának fényét, de gyakorlás által 
lehet edzeni azokat. Ide akarat kell. 

A lélek műveltsége messzelátó távcső az Is-
tenhez csak az égre kell szegezni és Nála va-
gyunk. 

• 
A vallástalanság veszedelmes társadalmi baj, 

mely ellen az ál lami és községi iskoláknak idősb 
testvérükkel, a felekezeti iskolákkal vállvetve 
kell küzdeniök; mindaz, ami e két faktort egy-
más ellen ingerli, csak a közös ellenségnek válik 
javára. 

• 
Bármily változó az emberi sors, vegyen bár-

mily teljes diadalt a nemes törekvéseken a nyers 
erőszak, az erkölcsi világrend biztosítva áll. 

• 
A szemléltetés az erkölcsi nevelésben az élő 

példa. Az iskola gondos melegágya az ily neve-
lésnek, de sajnos, az élet sokszor rontó példák 
egész özönvizével áraszt ja el s iszapolja be a 
mi melegágyaink gyönge csemetéit. 

• 
Mentől fenségesebb az eszme, melynek szolgá-

latába állni akarunk s mentől becsesebb a juta-
lom, mely hű szolgálatunknak ígértetik: annál 
nagyobbszerű áldozatokat és önmegtagadást kö-
vetelhet az tőlünk. 

• 
Az imádkozást a lelki szemeknek Istenhez, 

mint az erkölcsi tökélyek eszményéhez való fel-
emelése teszi valódi imádkozássá. 

„Felülről jön minden áldás!" Istenbe vetett 
hittel és bizodalommal alkotott az ember min-
den valóban szépet és nagyot ezen a világon. — 
Ped ig lehet-e szebb és nagyobb feladat, mint a 
tanítóé? 

• 
Vannak, kikben több a tanultság, mint a mű-

veltség; az ilyenek többet tanul tak az iskolá-
nak, mint önmaguk számára. 

• 
A természet nem mindenütt növel liliomokat 

és ibolyákat; vannak helyek, hol csupán kóró, 
tövis, dudva terem. 

• 
A puskapor, legyen bármily lobbanékony, a 

kanóc szikrája nélkül csak olyan, mint a homok. 

Elfogulat lannak lenni önmagunkkal szemben: 
ez az, ami a szellemi művelődés terén a leg-
dúsabb élet — és termőerőről tanúskodik. 

• 
Mindent a sorsnak vetni a szemére: nem 

egyéb, mint önző elfogultság vagy gyáva kis-
lelkűség. 

• 
A csillagász necsak mindig az égre nézzen, 

mert különben gödörbe esik. 
• 

Néha jó dolog visszavonulni az emberektől, 
vagyis a világtól; ilyenkor az ember az idővel 
növekedik; aki függetlenségére ad valamit, az 
valóban ez uta t követve közelít céljához. • 

Meg vagyon í r va : hogy ha kiléptek a ti szo-
báitokból, nagyon sokszor kisebbedve fogtok 
oda visszatérni. 

• 
Néha az emberben megszűnik minden komo-

lyabb foglalkozási kedv. I lyenkor a lélek — 
mintha zsibbasztó fá rada lmak igájából szaba-
dulni igyekeznék — tarka mezőkön akar ja ki-
játszadozni magát a zene, a bará t i kör, a kedv-
derítő olvasmányok tarka vegyületében. 

• 
A jó ügyet nemcsak szeretetünkkel szolgáljuk. • 

Aki embert aka r nevelni, az tudjon egész em-
ber lenni. Ebből nem lehet semmit sem le-
alkudni. 

• 
Az i f j únak szeretni kell; ez az ő virágzása. 

A boldogult Diesterweg* találkozik a mezőn 
egyik növendékével, ki éppen tanulással foglal-
kozott. 

— Mivel foglalkozik ön? — kérdi Diesterweg. 
— X. tanár ú rnak tanulom a történelmet — 

felel a növendék. 
— Nem hinném — moiul Diestérweg. 
— Vagy úgy! — eszmél fel a növendék. — 

Magamnak tanulom a világtörténetet. 
— Még az sem áll egészen — felelt Diester-

weg. — Ön tanító akár lenni s így a jövő nem-
zedéknek tanul. 

H a a tanítójelölt nem úgy tanul, mint kellene, 
nemcsak önmagának árt vele, hanem valószínű-
leg egy egész emberi nemzedéket fog megrövi-
díteni kompetens szellemi javaiban. 

Aki a börtön falai közt ül, annak az is jótéte-
mény, ha sáncásásra viszik; pedig mindkettő-
vel egyaránt — bünte tn i akar ják. 

A kotnyeles emberek sohasem érzik jól ma-
gukat ellentéteseik körében; egy ellenszenvnek 
magyarázott félsz s lelkiösméreti vád csak-
hamar tova űzi őket. 

Gróf Széchenyi Istvántól sokat tanulhat az 
i f j ú tanítónemzedék is. E nagy államférfi valódi 
nevelője volt az ő nemzetének. Avagy nem ő 
hirdette-e nyíltan, hogy a magya r nemzet jö-
vendője felőli sötétség borúját nem lehet más-
ként elűzni, mint a „magyarság közértelmes-

* Egykor a meursi, majd a berlini tanítóképző igazga-
tója ( t 1866). 
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sége" által, ami mai nyelven szólva: a ha táro-
zott, magyar és hazafias közművelődési célok 
szolgálatába állított, általános népoktatást és 
népnevelést jelenti. * 

• 
Annak, aki egész életét a haza ügyének szen-

telte, akképen kell emlékét tisztelnünk, hogy a 
halhatatlan szellem nemes fényénél mi is neme-
sebbek, jobbak lenni igyekezzünk. 

• 
Azon kegyelet, melyet a mult tőlünk mél tán 

megérdemel, nem hozhat minket összeütközésbe 
a jövő iránti kötelességeinkkel. Mauzóleumot a 
múltnak, de templomot a jövőnek! 

• 
A korszellem minden erőszakos robbantások 

nélkül is megőrli szép csendesen a múltból azt, 
ami nem életképes. 

• 
S a j á t mul tunk emlékei, nemzeti irodalmunk, 

hagyományaink s népéletünk virágai azok az 
elemek, melyekkel magyar embert képezhetünk 
s épp ezért — vegyük bár az eszmét akárhon-
nan — az eszközöket itt fog juk keresni a hazai 
talajon. 

• 
Az öntudatos ember önmaga teszi önmagának 

törvényévé az adott törvényeket. 
• 

A megtartás küzdelme olykor terhesebb, mint 
a kivívásé. 

• 
A nagy igazságok fénye a gyenge szemeket 

néha vakí t ja , ahelyett, hogy jobb látásra képe-
sítené. 

• 
A statisztika néha hasonlít a górcsőhöz. A tár-

sadalom némely rejtett benső baja i körül éppen 
oly sikerrel lehet vizsgálódnunk általa, miként 
górcsővel a természet titkai körül. 

• 
A valódi érdem a szerénység keretében a leg-

becsesebb. 
• 

Barátul nem lehet fogadkozni. ígérkezni. A r r a 
fej lődni kell. A mindennapi lelkek barátsága 
olyan, mint vegyes gabonában a búza, rozs stb. 
összekeveredése; együtt vannak, de csak eset-
leges külső érintkezéssel. A valódi barátság szel-
lemi vegyrokonság, melyben egyesülés van s 
melyben bámulatosan erősödni érezzük lel-
künket. 

• 
A kevésbbé korlátozott cselekvési szabadság-

gal egyenes a rányban áll a személyes felelősség. 
• 

Kik képviselik a nemzettest véredény-rendsze-
rében azokat a hajszáledényeket, amelyekben és 
amelyek által a nagy népnevelési eszmék asszi-
milációja végbemegy, ha nem a népiskola, a 
néptanító1? Elsősorban a tanítóknak kell telítve 
lenniök ez eszmékkel s csak így és csak általuk 
fognak azok á tmenni a nemzet közérzületébe. • 

Mennyi nehéz kőszikla meredezik lábaink előtt 
tanítói pályánk vándorutain! Mit gondoltok, 
hogy lesz könnyebb ezeket utunkból félregördí-
teni: egyesülve-e, vagy megoszolva? Köz-sopán-
kodással, vagy köz-erőfeszítéssel1? 

A taní tás soha nem zárta ki, sőt inkább egye-
nesen magábafogla l ja az erkölcsi jellem képzé-
sét. Csak jól kell felfogni a tanítás célját s mód-
szerét és keresni kell az utakat , módokat, melye-
ken a gyermeki lélek érdeklődését fölkelthetjük 
s azt a szép, nemes és jó elveivel tölthetjük. Aki 
keresi, megtalálja. 

• 
A tanítás végcélja a taní tványt a s a j á t maga 

mesterévé képezni ki. 
• 

Minden tanintézetnek egyszersmind nevelő-
háznak is kell lennie. 

• 
Az a taní tási óra, ahonnan a növendékek fi-

gyelme egy időre elköltözött: hasonlít ahhoz a 
malomhoz, melynek kerekei és kövei akkor is 
forognak, amidőn nincs semmi őrlenivalója. 

• 
Ha nem gondoskodott a nevelés arról, hogy az 

adott ismereti vagyon az életben kamatozzon is: 
hogy az célszerűleg használtassák s gyarapít tas-
sék: mit értek akkor a nevelő és növendék min-
den fáradozásai1? 

Az embernek erkölcsi becse tulajdonképen az 
akarat természetében határozódik; a nevelés 
egyik főkellékének — a valláserkölcsiségnek — 
megvalósulását is csak az akarat határozatainak 
összegében lehet fölismernünk. 

• 
Mily félszegnek tar tanok azon orvost, ki az 

emberi bonctan kellő tudata nélkül akarna el-
bánni testünk szerkezetével!. . . Hát az kevésbbé 
félszeg-ó váj jon, ki a szellem fejlesztését a szel-
lemi élet kellő át tanulmányozása nélkül kép-
zelné eszközölhetni1?! A legsúlyosabb következ-
ményű balfogások, mik valaha a nevelésügy 
körül fölmerültek, az emberi természetnek isme-
retlenségéből eredtek. 

• 
Valamint a kertész öntözőjének vizéből csak 

annyi táplá l ja s növeli a növényt, amennyit 
végső gyökrost ja i abból fölszívni bí rnak: úgy a 
nevelési hatások is csak annyiban fogják növelni 
a szellemet, amennyiben azok átazonosítása a 
növendék ön cselekvősége által eszközölhető. 

•j. 

Azon hidat, melyen a nevelő az észt és szívet 
fejlesztő szellemi táplálékokat a növendék lel-
kébe általszállítja, a módszer képezi. E hídnak 
egyik vége a nevelő képességeinek szilárd alap-
jára támaszkodik; a másiknak a növendék szel-
lemi életébe kell benyúlnia. Minden oly neve-
lési hatás, mely a szellemmel természetes úton 
nem azonosulhat, visszahatás az önmunkásságra 
nézve és egy-egy láncszeme az önmunkásságot 
leigázó béklyónak. 

• 
A természet számos példában figyelmeztet a 

helyes nevelői e l járásra . A virágbimbóban a 
leendő gyümölcs gyöngéd életműszereit a szir-
mok védik és ápolják; e jótevő gondozás szár-
nyai alatt erősödnek a termő műszerek, s a sze-
rint. amint fejlődésüknek nélkiilözhetőbbé kezd 
válni e védelem: tágul és gyérül a védelmezők 
köre is, nehogy az, ami kezdetben jótevő véde-
lem volt, a fejlődést akadályozóvá válhasson. 
Így érkezik el észrevétlenül azon időpont, mely-
ben minden külvédelem nélkül történhetik az 
önfejlődés s melynek közeledtével — mintegy 
előkészítésül az önállóságra — önként hul lanak 
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és dőlnek ki egyenként a kis testőrök is. — 
A gyönge i f j ú szellemi életműködése hasonló el-
járást kíván. A szellemcsirát ápoló gondnok a 
nevelés. Mentől if jabb és fejletlenebb a gyermek, 
annál szorosabban hajol föléje -— és övedzi azt 
a nevelői hatás. E hatás iknak a szellem fej-
lesztésében való majdnem kizárólagos működése 
— a bimbóban bontakozó virágszirmokként — 
lassanként hátrább fog vonulni, hogy helyébe 
a tudásvágy és tanulási kedv alapjából szaba-

burok 

világító rész 

mag 

bél 

Milyen a gyertyaláng ? 
Mutatvány: „A Népművelés Könyvei" Természettudományi 

Ismeretek IV. kötetéből. (L. 107. o.) 

don és önállóan hajthasson ki a növendéknek 
önmunkássága. 

• 
Nem az az iskola a legjobb, melyben a ta-

nulók legtöbb ismeretet nyernek, hanem az, 
melyben ők az öntevékenység út ján maguk fej-
tik ki képességeiket. 

• 
A valódi tanító minden adandó alkalommal 

számonkéri magától, hogy vájjon elég erős-e a 
szeretet és igazság szellemében s hogy vájjon 
elég hű és igaz odaadással ápolta-e a rábízott 
gyöngéd szellemi csirákat; szóval azon benső 
eredmények elérése után törekszik, melyekről 
rendesen legkevesebbet tud a világ, melyekért 
ennélfogva nem jár se anyagi haszon, se hír, 
se dicsőség. 

• 
Első és legfontosabb tanítói kellék a szeretet. 

Szeretet nélkül a tanító nem lehet nevelő. Ahol 
a szeretet hiányzik, ott a tanítói hivatal fanyar 
és szomorú szolgálat. 

Valamint a természetben a meleg nap ébreszti 
fel a gyöngéd csirákat, fejleszti a pompás virá-
gokat s érleli a nemes gyümölcsöket: a tanító 
is csak a szeretet által hathat áldásosán az ő 
tanítványaira. 

Nem nagy mesterség szeretnünk a jó és szor-

galmas s a szülői házban is gondos nevelésben 
részesült gyermeket; az elhagyatott gyermekek 
iránti szeretetet kell minden tanítónak Pesta-
lozzitól megtanulnia, mert ezen szeretet által 
lesz a tanítói hivatás az Üdv hivatása. 

A szeretet nem abban áll, hogy minden kíván-
ságot teljesítsen, hanem odairányul, hogy a 
gyermek valódi javát előmozdítsa. 

Az igazi szeretet nemcsak egyszerű kisugár-
zás, emanáció; megvan az a sajátossága, hogy 
nemcsak adja a szeretetet másoknak, hanem fel 
is ébreszti azt másokban; felébreszti, úgyszólván 
visszaszerzi azoktól, akiknek odaadta. A krisz-
tusi szeretetnek egy neme ez, mely nemcsak el-
árasztotta az emberiséget a szeretettel, hanem 
az emberiséget magát is szeretni tudóvá tudta 
átalakítani, 

• 
A nagy szellemek tudománybőségét, szelle-

müknek ú j útirányokat kijelölő merész röptét 
bámulni tudjuk; de szeretetre csak az számít-
hat, ki az élet minden viharai és kísértései között 
meg tudja őrizni érzületének tisztaságát. 

ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ü V E L É S 

A veszprémi jellemképző tanfolyamok. 
A jellemképző tanfolyamok gondolata az isko-

lánkívüli népművelés szervei között másfél esz-
tendő óta az egész országban élénk érdeklődést 
ós visszhangot támasztott. E tanfolyamok révén 
külön gondoskodás tárgyává lett az ember ne-
mesebbik része is: a lélek, illetőleg szűkebb érte-
lemben véve: a jellem. A nemzeti és állampolgári 
neveléstől kezdve a leghétköznapibb magánéle-
tig, mindenre kiterjednek ezek a tanfolyamok. 
Természetesen mindig szem előtt tartva a ma-
gyar élet sajátosságait. 

Nincs ma már törvényhatóság, sem vármegyei, 
sem városi, ahol a jellemtanfolyamok kisebb-
nagyobb számmal meg ne indultak volna. Sőt 
már olyan vármegye is van, ahol a tanfolyamok 
tartalmi és alaki része, a jellemképzés anyaga, 
módjai és eszközei kezdenek jellegzetes formát 
kapni és kijegecesedni. 

Veszprém vármegye egész sorát rendezte ez 
évben a jellemképző tanfolyamoknak és magá-
ban Veszprém városában is nem kevesebb, mint 
öt ilyen tanfolyam működött. 

Ezen tanfolyamok szervezését és működését 
Krehnyay Béla, a vármegye kir. tanfelügyelője 
irányította. 

Ezek a veszprémmegyei jellemképző tanfolya-
mok szervezetükben eltérnek a szokványos tan-
folyami alaktól. Általában a népművelési tan-
folyam szervezetének legfőbb követelménye az, 
hogy összefüggő és pontosan körülhatárolt gon-
dolati egységet alkosson. Míg a népművelési elő-
adássorozat egymással többé-kevésbbé laza össze-
köttetésben álló kérdéseket ölel fel, addig a tan-
folyam mindig valami konkrét és nagyobb, de 
egységes feladatot tűz maga elé, melyet az órák-
nak. illetőleg előadásoknak hosszú sorával lehet 
csak kitermelni. A gyümölcstermesztési tan-
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folyam például a gyümölcstermesztés kérdésé-
vel foglalkozik és csakis ezzel, s más kérdések 
ott nem szerepelnek; másfelől viszont felöleli a 
gyümölcstermesztésnek minden lényeges kérdé-
sét, minek folytán az előadásokon kívül esetleg 
bemutatások, kísérletezések is szükségesek lehet-
nek, hogy a beiratkozott hallgatók a gyümölcs-
termesztésben kellő jár tasságra tehessenek szert. 

A jellemképző tanfolyamnak szintén van ha-
tározott célkitűzése: a jellemképzés. Csakhogy 
ez a célkitűzés természeténél fogva olyan sokféle 
és oly különös feladatokat szab meg, hogy a 
témabeosztás nem igazodhatik az eddig hasz-
nált, megszokott s ma már könnyűnek mondható 
tanfolyami fornjákhoz. 

A veszprémmegyei jellemképző tanfolyamok 
szervezete abban áll, hogy hetekre osztják fel a 
munkát, s rendszerint hathetes szorgalmi időt 
állapítanak meg. Minden hétnek megvan a maga 
főgondolata, vezéreszméje s emellé járul aztán 
egy kísérő rokongondolat. Az egész heti munká-
ban tehát a főgondolattal kell foglalkozni. A heti 
foglalkozási idő két estéből áll, s egy-egy este 
két óra hosszáig tart . A kétórai időtartam be-
osztása már nem ragaszkodik szigorú szabályok-
hoz, bár a tanmenet ezeket is felosztja 20, 40 és 
60 perces részekre. Csakhogy tudjuk, hogy a 
valóságban az ilyen felaprózás nem igen tar t -
ható be. 

Ami most már az ezen keretekbe beillesztett 
tanfolyami tananyagot illeti, errenézve a veszp-
rémi tanfolyamok szintén szolgálnak érdekes-
ségekkel, melyek közül egy-két példát felhozunk 
tanulságul. 

Az egyik veszprémmegyei jellemképző tan-
folyam 3. hetében a vezérgondolat volt a haza-
szeretet. A téma tárgyalása nem kezdődött és 
nem is folytatódott üres külsőségekkel és méltat-
lan hangoskodással, hanem a tételnek komoly és 
okos megvitatásával. Az est elején a tanfolyami 
vezető beszélgetni kezdett a hallgatókkal a fa lu 
hősi halottairól. Ki ismerte őket? Ki kinek volt 
a rokona, atyafial Melyik hős hol esett el? Ho-
gyan adta oda az életét? Aztán beszéltek az or-
szág hősi halottairól. Mi történhetett volna, ha 
a hősi halottak a háborúban nem hozták volna 
meg hősi áldozatukat? Beszéltek a magyar föld-
ről, a határokról, a magyar nemzetről. És mind-
ezzel kapcsolatban a nemzetszeretetről. így ju-
tottak el II. Kákóczi Ferenc alakjához, a törté-
nelemhez s így ír ták körül és így növelték meg 
lelkükben a munkás, áldozatos hazafiságot. 

Az est végén az egyéni magatartásról tárgyal-
tak. Hogyan viselkedjék az egyén az élet fonto-
sabb helyzeteiben, nehéz körülmények között, 
embertársai i rányában? Hogyan viselkedjék a 
társaságban, stb.? 

E tanfolyami estéken szeretik a tanfolyam 
hallgatói a népkönyvtár valamely jellemképző 
szépirodalmi művét jó felolvasásban hallgatni. 
Van olyan tanfolyamvezető, aki regényfelolva-
sással kezdi, hogy a hallgatók pontosan meg-
jelenjenek, s van olyan, aki ezzel végzi, hogy a 
hallgatók egyszerre távozzanak. 

Egy másik községben a tanfolyam 6. hetében 
az öltözködésről folyt a tanakodás. Eltréfálkoz-

tak a különféle cicomás öltözködések, kendőzé-
sek kifigurázásával, aztán megállapították a he-
lyes öltözködés kellékeit. Beszéltek a tisztaságról, 
testápolásról, jóízlésről, szépérzékről, népművé-
szetről. Az est második részében pedig illemről, 
udvariasságról és a vendégfogadásról. A hét 
második estéjén a takarékosságról, a kártyáról 
és alkoholról. 

Mindkét estén befejezésül felolvastak meg-
felelő részleteket a népkönyvtári könyvekből, 
Tóth Tihamérnak ,.A jellemes i f j ú " c ímű művé-
ből és Foerster „Az élet művészeté"-ből. 

Látnivaló, hogy e tanfolyamoknak mind a 
belső szervezete, mint pedig tar talma és tartalmi 
felépítése eltér a többi tanfolyamtól. 

A veszprémi jellemképző tanfolyamok tan-
menetei között igen jó tanmeneteket találunk s 
bizonyára ez az oka, hogy e tanfolyamok — ér-
tesülésünk szerint — meg is találták a maguk 
lelkes hallgatóságát. 

Ámde bármily elismerésre méltó is mindaz, 
amit a jellemképző-tanfolyamok szervezése kö-
rül tapasztalni lehet, mégis a kérdés méltatásá-
nál nem szabad elmulasztani a kri t ikai meg-
jegyzéseket sem. 

E megjegyzéseink nem vonatkoznak éppen a 
veszprémmegyei tanfolyamokra, sőt közvetlenül 
egyik létező tanfolyamra sem, inkább csak el-
képzelt és nem tényleg előfordult hibás eseteket 
óhaj tunk szóvá tenni. 

Említettük, sőt gyakran hangsúlyoztuk, hogy 
mindenféle népművelési tanfolyamnak alkal-
mazkodnia kell a helyi életviszonyokhoz és a 
helyi kultúrszükségletekhez. Ha ezt a szabályt 
a jellemképző tanfolyam is követni akar ja , akkor 
például egy alkoholizmussal fertőzött községben 
az iszákosság kérdése mindenesetre elő fog for-
dulni a jellemképző tanfolyam anyagában. Hiba 
lenne ilyenkor az iszákosságra helybeli, vagy 
éppen név szerint való példákat felhozni. Hiba 
lenne egyéneket, sőt családokat kipécézni és el-
rettentő példákat ismertetni. Ha pedig ez az is-
mertetés még gúnyolódással, vagy éppen sérte-
getéssel is kapcsolatban lenne, akkor az egész 
tanfolyam célját és jelentőségét veszítené, túl-
lépné szerepének határait , nemcsak nem érne el 
sikert, hanem a visszavonás csóváját vetné bele 
a falu életébe. 

Hasonló az eset akkor is, ha nem valami rossz 
tulajdonságról, hanem követésre méltó jó példá-
ról van szó. Élő egyént a faluból vagy annak kö-
zeléből nem célszerű kiszemelni a r ra a célra sem, 
hogy jellempéldaként a tanfolyami hallgatók elé 
állíttassék. Sok kellemetlenséget, irigységet, tit-
kos és nyilt féltékenységet okozhat az ilyesmi 
és a tanfolyam sikerét szintén veszélyeztetheti. 
Az alkalmazkodás szabályának érvényesítésére 
sok más lehetőség van és a helyi vonatkozások-
nak számtalan olyan a lakja található minden 
faluban, amelynek előhozása és feltárása oktat, 
magyaráz és példát nyújt , anélkül, hogy valakit 
bántana. 

A jellemképző tanfolyam az ország népműve-
lési intézményeinek legeredetibb és legsajátosabb 
jelensége. Megállapítható, hogy e tanfolyamok 
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mindenütt közkedveltségnek örvendenek, amiből 
az következik, hogy közszükségletet pótolnak. 
Rámutatnak az életnek olyan oldalaira, a lélek-
nek, az erkölcsnek olyan területeire, amelyeket 
az utóbbi évtizedek nagymértékben elhanyagol-

tak, a liáború világfelfogása pedig szinte telje-
sen elfödött. Ma már tudjuk és egyre mélyebben 
érezzük, hogy az egyéni és közös nemzeti boldo-
gulásnak az erkölcsi feltételek még fontosabb té-
nyezői, mint az anyagiak. —s 

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

Két testnevelési óra a tanteremben. 
ír ta: FERENCZI ISTVÁN. 

Kint csípős szél okvetetlenkedik, szakad az 
eső, vagy pedig vendégmarasztaló sár akadá-
lyozza meg a testnevelési órának a szabadban 
való megtartását. Kénytelenek vagyunk a tan-
teremben maradni. Egyébként sem a jó idő, sem 
a tornaterem hiánya nem gátolja meg a testet-
lelket felüdítő s a gyermeki szívnek oly nagyon 
kívánatos testnevelési óra megtartását. Ha szűk 
az iskola folyosója, vagy nincs megfelelő udva-
runk (mert ilyen iskolát is sokat láttam), ott kí-
nálkozik a csendes utca, vagy a közeli rét. Igen, 
a kisforgalmú utcán is lehet tornáztatni. (Ilyent 
is láttam, bár nem sok helyen.) Azaz a testneve-
lési órát minden körülmények között s minden-
kor meg kell tartanunk. Sem a rossz idő, sem 
a megfelelő tér hiánya nem lehet akadály. 

Legyünk őszinték. Nagyon sok helyen mind-
össze csak szeptember, október, április, május és 
június havában részesülnek a gyermekek a test-
nevelés áldásaiban. Az iskolaév tíz hónapjából 
csak öt hónapon át kapja meg a tanuló százszá-
zalékosan mindazt, amihez a tanterv és utasítás 
alapján jussa van. Ez pedig baj, s nem is ki-
csinylendő baj. A veszett fejszének a nyele azon-
ban még mindig jobb fegyver, mint a semmi. 
A tantermi testnevelési órákkal bár közel sem 
érhetünk el olyan eredményt, mint az áldott sza-
bad levegőn folytatott rendszeres testmozgással, 
mégis azt kell mondanunk: inkább a tanterem-
ben, mint sehol. E tekintetben az I—IV. osztály 
játékos testnevelési anyaga dolgozható fel a leg-
könnyebben. A képzeletet is foglalkoztató utánzó-
mozgások s a kisebb erőfeszítést kívánó játékok 
sokaságában dúskálhatunk e téren. 

Első dolgunk legyen a tanterem térviszonyai-
nak alapos szemügyrevétele, mert a gyakorla-
tok végzéséhez kielégítő teret keik biztosítanunk. 
I t t három megoldási mód kínálkozik. 

1. Ha a tanterem elég nagy s a tanulók száma 
kicsiny, akkor a padok közti útvonalon helyez-
zük el őket. Vezényszó: A padok közt válltávol-
ságban sorakozz! 

2. Ha a padok közt nem volna elég férőhely, 
akkor a tanulók egy részét a falak mentén állít-
juk fel. Miután első alkalommal már mindenki-
nek egyénenkint kijelöltük a maga helyét, a 
gyakorlatok megkezdése előtt így vezényelhe-
tünk: Tornaórához elhelyezkedni indulj! 

3. Ha pedig a túlzsúfoltság miatt a fent emlí-
tett módon nem tudnánk megoldani az elhelyez-
kedés kérdését, akkor felállítjuk a gyermeksere-

get a padok ülőlapjára. Ebben az esetben így 
vezényelünk: A pad ülőlapjára álljatok fel! 
(Ebben az esetben ne elégedjünk meg csupán az-
zal, hogy a tanulók az iskolábalépés előtt csak 
a szokásos módon tisztítsák le lábbelijüket, ha-
nem az e célra előkészített ronggyal törültessük 
le a cipő, csizma talpát is. Ilyképen elejét vesz-
szük a padok besározásának.) 

Testnevelési óra előtt a tantermet alaposan ki-
szellőztetjük s ha nem túlnagy a különbség a 
szoba és a külső levegő hőmérséklete között, 
akkor az ablakokat egész időn át nyitva tart juk. 

Ez alkalommal két tantermi óra felépítését 
mutatjuk be. 

A kis malac és a farkasok. I—II. osztály. 
E tanítást megelőzően a beszéd- és értelem-

gyakorlatok keretében a ..Kis malac és a far-
kasok" című egységet dolgoztuk fel s a mesét 
nemcsak elmondottuk, hanem a szükséges számú 
szereplőkkel el is játszattuk. A gyermekekhez 
így szólunk: — Tegnap a kis malacról meg a 
farkasról mesélgettünk. Ma mindnyájan el fog-
juk játszani a kis malac történetét. 

I. Bevezető gyakorlatok. 
1. Könnyű lábgyakorlat. Emlékeztek, hogyan 

könyörgött a farkaskoma1? 
Engedd be a | bal lábamat, 
Majd meglátod \ nem bántalak! 

— Ti is nyújtsátok hátra előbb a bal, majd a 
jobb lábatokat. Vigyázz! — Forduljatok hátra! 
— Kezet csípőre! — Ballábad nyújtsd hátra: 
egy-kettő! — Jobblábat: egy-kettő! — Gyakorol-
juk! (A tanulók a versikét velünk együtt mond-
hatják. A vers ritmusa a természetes és rit-
mikus mozgást megkönnyíti.) — Elég! Pihenj! 

a) ábra. 
2. Nyakgyakorlat. 

Farkaskoma | jól vigyázz! 
Erre járhat \ a vadász. 

— A farkas balra, jobbra nézegetett. Nézzünk 
mi is először balra, azután jobbra! 

3. Kargyakorlat. 
— Azután így ravaszkodott a farkas: 

Járj mégegyszer ) kedvembe, 
Mellső lábam \ ereszd be! 

Válogatott karnyujtás hátra, b) ábra. 
4. Has-, hát- és oldalizomgyakorlat. A kis ma-

lac két kézzel felnyúlt a polcon lévő zsákért és 
lehajolva a befaroló farkas mögé tartotta. Köz-
ben ezt mondogatta: 
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Gyere, gyere, ] jer koma! 
LeSz ma itt nagy \ lakoma! 

Lábuj jhegyre állva, páros karnyujtással a zsák 
leemelését és lehajolva a zsák tartását utánoz-
zák. e) ábra. 

5. Nehezebb lábgyakorlat. A kis malac legug-
golt és gyorsan bekötötte a zsák száját. 

Kéne malac- \ pecsenye? 
Forr a víz már \ ne, te, ne! 

Többször leguggolnak és a zsák bekötését utá-
nozzák. d) ábra. 

* 
xu, -C-. 

f 
f 

ít a r 

II. Főrész. 
1. Gerincrugalmasító és oldalizomgyakorlat. 

A forró vízzel leöntött ordas kínjában ordított 
s ide-oda hempergett a zsákban. — Kezeket csí-
pőre! — Gyors törzsforgatás balra-jobbra! — 
— Kiáltsátok: J a j , ja j , j a j , segítség! e) ábra . 

2. Támaszgyakorlat. A zsák szája kibomlott és 
a farkas ordí tva elszaladt. Négykézlábjárás a 
padok között előre a falig és vissza! H a szűk 
a hely, csoportonkint kerülik meg a padsorokat, 
f) ábra. 

3. Egyensúlyozó-gyakorlat. A kis malac felállt 
a székre s ott táncolt örömében. 

Tyuhaj, tyuhaj, ] ihaja! 
Jól megjárta \ a koma! 

— Vigyázva álljatok fel a pad ülőlapjára s 
ott tánclépésben emelgessétek a lábatokat! — 
Perdüljetek is egyet! g) ábra. 

4. Has- és hátizomgyakorlat. A kis malac leült 
a földre és hasát fogva nevetett. — Üljetek le 
a pad í ró lapjára és hasatokat fogva, jó mélyen 
haj longva kacagja tok: Ha-ha-ha-ha, 11 ha-ha-ha! 
h) ábra. 

5. Járás, futás. Mikor meglátta a gyülekező 
farkasokat, i jedten felszaladt egy fára. — Száll-

jatok le a padról és helyben maradva siessünk, 
m a j d fussunk! — I n d u l j ! — Állj! 

6. Mászás. A farkasok egymás há tá ra álltak, 
hogy elérjék a . kis malacot. — Lépjetek fel a 
pad ülőlapjára és onnan az í ró lap jára! i) ábra. 

7. Játék. A kis malac havat gyű j tö t t az ágak-
ról s hógolyót gyú rva célbavette a farkasokat. 
— Mi is dobáljuk meg a farkast! (Az óra előtt 
a nagytáblára természetes nagyságban felrajzolt 
f a rkas szívét piros körrel megjelöl jük s belé-
í r j u k : 10. Majd céltáblaszerűen központi köröket 
rajzolunk s kifelé haladva megszámozzuk: 8-6-4-2. 
A gyermekeknek egy-egy ív használt újságlapot 
osztunk ki. — G y ú r j u k össze, csináljunk belőle 
labdát! — Hogy jobban eltaláljuk a farkas-
komát, először kissé gyakoroljuk a dobást és a 
kapást, j) ábra. 

a) gyakorlat. Mindenki dobja fel a labdáját 
és kap j a el! Többször is! 

b) gyakorlat. Egy-egy csoportot, hat-nyolc ta-
nulót, a tábla elé á l l í tunk vagy öt lépésnyi tá-
volságra s egyszerre dobatunk velük a célra. 
Vezényszó: — Vigyázz! — Célozz! — Tüzelj! (A 
leesett labdákat felszedetjük.) 

c) gyakorlat versenyszerűen. Egyenkint a dobó-
vonalra állítjuk a tanulókat s dobás után pont-
számukat leolvastatjuk. 

III. Befejező gyakorlatok. 
1. Könnyű lábgyakorlat. A megmenekült kis 

malac hazasietett. J á r á s helyben. — Közben in-
tegessetek és mondjá tok: 

Isten veled, \ pá kopasz! 
Ügy kell neked, ] te ravasz! 

2. Kargyakorlat. A kis malac megfázott és 
mellső lábait rázogatta . — Mindkét karotokat 
nyúj tsá tok előre. Kézfejeteket rázogassátok, köz-
ben a tenyeretekbe huhokkolhattok: 

Juj, be fázik ] a körmöm, 
Ebben nincs sok \ örömöm. k) ábra. 

3. Könnyű törzsgyakorlat. Fazekát felemelte a 
földről s feltette a tűzhelyre. — Hajol ja tok le s 
vegyétek fel a fazekat! Többször! 

Fazekamat 1 felteszem, 
Ebédemet \ megeszem. 1) ábra. 

4. Légzési gyakorlat. (Ha poros lenne a szoba 
levegője, úgy ezt a gyakorlatot kint a szabad 
levegőn végeztessük.) A kis malac a forró ételt 
megfú j t a , hogy hamarabb hűljön. — Nagy lé-
lekzetet véve fú j j á tok ti is a levest. — Kíván-
jatok jó étvágyat az ügyes kis malacnak: 

Jó étvágyat! 

A kisipar és a gyáripar. III—IV. osztály. 
Ezt a tantermi órá t is, mint ál talában a leg-

több testnevelési órát, a beszéd- és értelemgya-
korlatokhoz kapcsoljuk. 

A tanítást így kezdhetjük: — Legutóbb a kis-
iparosokról, meg a gyárakról beszélgettünk. 
Most mi is felcsapunk iparosnak. Álljatok fel! 
Tornához elhelyezkedni indulj! 
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I. Bevezető gyakorlatok. 

1. Könnyű lábgyakorlat. — Legyünk szabók. 
Haj t suk a varrógépet. Előbb a bal-, ma jd a 
jobblábbal. Csak a talpunkat emelgessük, a sar-
kok helyben maradjanak. Közben utánozzátok a 
varrógép berregését! a) ábra. 

2. Nyak gyakorlat. — A szegény molnár a sok 
éjjelezéstől bóbiskol. Énekeljük el: A Tisza, a 

í 

* / f 

Duna zavarodik... kezdetű dalt. Közben mi is 
bólintgassunk, mint a szunnyadozó molnár, b) k. 

3. Kargyakorlat. A szélmolnár malmának vi-
tor lá ja vígan forog. Váltogatott karkörzés előre, 
ma jd hátra, c) ábra. 

4. Has-, hát- és oldalizomgyakorlat. — Az asz-
talos előrehajolva gyalu l ja a deszkát. Kezetek-
kel fogjátok meg a gyalut. Gyalul juk meg a 
padot! d) ábra. 

5. Nehezebb lábgyakorlat egyensúlyozással. 
— A cipészinas a térdén sodorja meg a fonalat. 
Emeljétek fel a ballábatokat s térdeteken sodor-
játok a fonalat. Szurokkal vonjátok be a kész 
fonalat. Karotokat lendítsétek oldalt s közben a 
szurkolás hangjá t utánozva horkantsatok na-
gyokat! e) ábra. 

II . Főrész. 

1. Gerincrugalmasító gyakorlat. — A kovács 
f u j t a t ó j a fel és alá emelkedik. Álljatok páron-
kint szembe! Ti lesztek a fuj ta tok. Fogjá tok meg 
egymás vállát! Ugor ja tok terpeszállásba! Tör-
zseteket döntögessétek előre, hátatokat homorít-
sátok! f) ábra. 

2. Támaszgyakorlat. — Az inas talicskán vitte 
haza a kész árut. Párok, álljatok egymás háta-

mögé! Az elől állók terpeszállásba lépjenek! 
Fekvőtámaszba le! A hátul állók fogják meg 
az elsők bokájá t ! Talyigatolás, előre indul j ! — 
U t á n a szerepcsere, g) ábra. 

3. Egyensúlyozó-gyakorlat. — A kéményseprő 
a háztetőn lévő deszkán megy végig, hogy a ké-
ményhez jusson. Sétáljatok végig a dobogó leg-
szélső deszkáján, vagy a földre húzott vonalon! 

4. Has- és hátizomgyakorlat. — Az ács ékkel 
has í t j a szét a fatörzset. Az éket sulyokkal ver i 
a fába. Ugor ja tok terpeszállásba! Karotokat 
lendítsétek a magasba! Fogjátok meg a sulyok 
nyelét! Hajol ja tok hátra jól, hogy nagyon tud-
jatok sújtani! Üssetek az ékre! Törzshajlí tás 
előre! h) ábra. 

5. Oldalizomgyakorlat.— A famunkás fű ré -
szeli ketté a fá t . Páronkint ál l jatok szembe! Ter-
peszállásba lépj! Kézfogás keresztbe! Fűrészel-
jetek! Jól fordí tsátok oldalt a törzseteket! Erő-
sebben! Utánozzátok a fűrész h a n g j á t : s-s-s-z-z-z. 
i) ábra. 

6. Járás, futás. — Az inas f u t v a viszi haza a 
kész cipőt. Gyors járás, majd gyors fu tás helyben! 

7. Ugrás. — Az órás megigazít ja a faliórát . 
Feláll a székre s dolgavégeztén leugrik arról. 
Lépjetek fel a pad ülőlapjára! Ugorjatok le! 
Most a székről egyenkint ugor ja tok le! Mindig 
lábuj jhegyre! 

8. Ügyességi gyakorlat. — A gépkocsivezető 
gyakran a gépkocsi alá bújva, hanyat t fekve ja-
v í t j a a motort. Egyesek gyorsan feküdjenek le 
a pad ülőlapjára! Utána ugyanezt végzik a ket-
tősök is. — Lehet versenyszerűen is. — Ki lesz 
a legügyesebb, leggyorsabb fekvő vagy felkelő? 

9. Játék. Fordítsd visszájára! Ez a címe a 
játéknak. F u r a K a t a meg az u r a örökösen ellen-
keztek egymással. Ha Kata leült, az ura felállt. 
H a a férü ment, az asszony megállt. — Most el-
játszuk a F u r a K a t a meg az u r a történetét. Ami t 
én mondok és mutatok, ti annak mindig az ellen-
kezőjét csináljátok. Aki eltéveszti, hibapontot 
kap. Akinek legkevesebb lesz a hibapontja, az 
lesz a győztes. (A tanító leül, feláll, ír, törül, 
előrehajol, hátradől, balkart emel, jobblábat ha j -
lít, stb. Ugyanakkor vezényelni is kell a moz-
gást, mert így nagyobb figyelemre és erőfeszí-
tésre kényszerül a gyermek s r i tkábban sikerül 
az ellenkező mozgás kivitele. Nagyon sok derűs 
perc adódik e já ték folyamán.) 

I I I . Befejező gyakorlatok. 

1. Könnyű lábgyakorlat. Fá r ad t an térnek haza 
az iparosok a munkából. Helybenjárás térdhaj l í -
tással! 

2. Törzs- és kargyakorlat. A mosdótál fölé ha-
jolva jól megmossák arcukat, mellüket, ka r juka t 
s megtörülköznek. — Utánozzátok! 

3. Légzési gyakorlat. Jó mélyen lélegezve alusz-
nak. — Jó éjszakát! 
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HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

v Népoktatási Szemle. (1934. IV. füzet.) A Kir . 
Tanfelügyelők Országos Egyesülete változatos 
t a r t a lmú folyóiratának, a Népoktatási Szemlé-
nek, most jelent meg legújabb száma. A tanul-
mányok élén Imre Sándornak A nevelés és ta-
ní tás viszonyáról szóló cikkét talál juk. A tudós 
cikkíró a r ra h ív ja fel a figyelmet, hogy az 
iskola munkájában nem szabad és nem lehet 
a taní tás t és a nevelést külön választani. A fo-
galmak tisztulásával nyilvánvalóvá válik, hogy 
az igazi taní tás egyszersmind nevelés is. A kö-
vetkező közlemény Padányi Andornak, a tan-
felügyelők egyesületének közgyűlésén ta r to t t 
előadása, A kollektivizmus, mint pedagógiai 
gondolat címen. Az előadó fejtegetései annak 
a megállapításával kezdődnek, hogy a huszadik 
századnak egymással küzdő társadalmi eszméi 
között ta lá l juk a kollektivizmust. Mindenesetre 
fontos volna, hogy az az eszme, az a törvény 
érvényesülne, amely a részecskéire bontott em-
beri társadalomnak kijegecesedésére vezetne. 
Jankovits Miklós értekezése Az érzelmek neve-
lését fejtegeti. A neveléstudomány mai állása 
szerint az iskola egyik főfeladata az akara tnak, 
az érzelmi vi lágnak és az értelem összhangza-
tos fejlesztése. Az érzelmekre pedig csak a 
melegen érző tanító tud eredményesen hatni . 
Ősz Béla ebben a számban is fo ly ta t j a Adatok 
a külföldi népoktatás és iskolafelügyelet köré-
ből írott ismertetéseit. A világosan megrajzolt , 
érdekes helyzetképek ezúttal Hollandiának és 
Dániának népoktatásával ismertetnek meg ben-
nünket. A változatos könyvismertetések között 
—ő —a tollából nagy át tekintésre valló össze-
foglalást ta lá lunk ezen a címen: Az 1934. évi 
pedagógiai törekvések a nevelésügyi szaklapok 
tükrében. Tanulságos megál lapí tása a cikkező-
nek, hogy a szakírók többet foglalkoznak mód-
szertani kérdésekkel, mint az iskolára háramló, 
felelősséges, nevelésbeli kötelességek vizsgála-
tával . A Kir . Tanfelügyelők Országos Egyesü-
lete kiadásában és Angyal J ános szerkesztésé-
ben megjelenő folyóirat ezzel a számával most-
már harmadik évfolyamát fejezte be. 

Nemzetnevelés. J a n u á r hó 15-én megjelent szá-
mának első cikkében Kocsán Károly, a lap fe-
lelős szerkesztője, országgyűlési képviselő mél-
tatja a „Rákóczi-év" nagy nemzeti jelentőségét 
és a r r a buzdít ja a tanítóságot, hogy a vezérlő 
fejedelem 200 éves évfordulóján rendezendő 
ünnepséget igyekezzenek Rákóczi történelmi 
alakjához méltó keretek között megrendezni. 
A Pedagógia rovatban Gaál Géza „Az én asz-
ta lom" címen ír nevelőhatású cikket, Kővári 
Dénes a fogalmazástanítás legfontosabb kérdé-
seit t á rgya l ja az ú j Tanterv szellemében, Új-
helyi Is tván pedig az egyházi énekoktatásról 
értekezik. „Mindnyájan ott leszünk!" címen 
H. Inczédy Margit nagyon okosan és hozzá-

értéssel magyarázza meg tanítótársainak, hogy 
miért kell résztvenni a pedagógiai szemináriu-
mokon. Szép magyarázata i t örömmel olvastuk 
és bízunk benne, hogy lelkes szavai nem ma-
radnak ha tás nélkül. Bá r minden magya r ta-
nító átérezné a pedagógiai szemináriumok 
nagy fontosságát és olyan tisztán lá tná — mint 
Inczédy Margit —, hogy a szemináriumokon 
való részvétellel taní tó i munkánkat könnyít-
jük meg. A lap zenei rovatában a Katholikus 
kántor-t ismerteti és a Hírek rovat a tanügy 
eseményeivel foglalkozik. 

Tanítók Lapja. Első oldalán közli Ravasz 
László beszédét, melyet a tudós püspök az Or-
szágos Református Tanító-egyesület mult év 
október havában t a r to t t közgyűlésén mondott 
el. Következő cikkében Hadházy László főké-
pen a nem állami taní tóság helyzetével foglal-
kozik. Török Károly a szónoki beszédet ma-
gyarázza, Kántor Mihály az időszerű kérdése-
ket t á rgya l ja . „Elméleti és gyakorlat i pedagó-
gia és tanügykr i t ika" rovatában Török Károly 
a tanítóképzésről ír. Közli még a lap Göőz Pá l 
„Fegyelmezés és eredmény" címen ta r to t t elő-
adását. 

Borsodmegyei Tanügy. A folyó év j anuá r hó \ 
15-iki számában Kővári Gáspár ír vezércikket: 
„Neveljünk munkára" címmel. A szerző oltárt 
emel a munkának s azt akar ja , hogy a „növen-
dékéből olyan magya r váljék, akinek a munka 
az élete és munka nélkül élni se tudjon, 
ha nincs, necsak keressen, de ta lá l jon is. Ha az 
iskola munkára a k a r nevelni, azt először is 
otthon, a szülőknél kell megkezdenie". A lap 
Tárca rovatában Bánkuti Gábor í r t hangula-
tos novellát. Lenkeyné Pauliczky Margi t „Ho-
gyan célszerű összegyűjteni, rendezni és község-
leírássá feldolgozni a tantervi követelmények-
nek megfelelő szülőföldismereti anyagot" című 
előadását közli még a lap és még egy érteke-
zést Hanuszik Antal tollából, a szépírástanítás-
ról. Erdős Károly főképen azokról az akadá-
lyokról ír, amelyek az osztatlan iskola taní tója 
elé gördülnek. Az egyesületi élet eseményei, 
hírek, hivatalos rendeletek fejezik be a Borsod-
megyei Tanügy legutóbbi számát. 

Meseország. A magya r tanítók gyermeklapja , -V 
melyet a becsületes és tiszta gyermekszeretet 
szellemében szerkeszt Jovicza Sándor és Ko-
vách Ferenc. Legutolsó, január 15-én megjelent 
számában Avar Gyula befejezi „Aranyföld" 
című regényét, ma jd Jovicza Sándor „Matyi 
huszár utazása" c ímű folytatásos versikéjével 
találkozunk és Farkasné Z. I r én „Meszes 
Ferkó" című elbeszélésével. Szőts Emi l i a „Fok-
orvos" című mesejá téka nagyon hangulatos, 
úgyszintén Fodor I lona kis legendája is. Ér-
tékes Ölbcy Irén, az ismert tanítónő-író „A há-
rom királyfi" c ímű szép, művészi meséje. 
A Meseországnak ez a száma közli még 
Kovách Ferenc versét, Horváth Margi t mesé-
iéi, Laczkó Márta folytatásos kis regényét és 
sok-sok kedves képet és Móra László „Ima a 
magyar télben" című gyönyörű versét . 
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Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Művészi nevelés: tegnap, ma, holnap. 
Ha visszatekintünk a művészi nevelésnek mos-

tanig terjedő fejlődésére és tekintetbe vesszük a 
mai irányokat s teljesítményeket is, meglepe-
téssel állapítjuk meg, hogy annyi sok év után 
voltaképen csak most értünk el ennek a nevelés-
nek a kezdetéhez. A küzdelmek első korszaka 
azzal zárult, hogy végre mind a közvélemény, 
mind pedig a nevelők tábora fölismerte a mű-
vészetek nagy fontosságát a nyilvános iskolák 
tanítási anyagában. Ma már ott tartunk, amire 
még nem volt példa a nyilvános művészeti neve-
lés történetében, hogy a jövendő nagy lehető-
ségeket ígér a művészetek kifejlesztésére. 

A progresszív nevelés elméletei s az anyag 
bemutatásában sikeres módszerei iij mezőket 
tártak fel, amelyek sokkalta szélesebb határo-
kat nyitottak a művészeti oktatásra, semmint a 
nevelők valaha is sejtették. Amin a művészi ne-
velés előharcosai másfél századon át fáradoz-
tak: a modern módszerek kezünkbe adták a kul-
csot, amelynek segítségével tudatosan nyilvá-
nossá, közkinccsé fejleszthetjük a művészeteket. 
Franklin Benjámin tudományos akadémia léte-
sítésére tett javaslatában (1749) elsőül emléke-
zett meg a művészetek beillesztésének szükségé-
ről az iskolai oktatás anyagába s azóta a mű-
vészet ugyanazokat a fejlődési fokokat érte el, 
mint a többi tantárgy és végtére is élő-eleven 
része lett a közoktatásnak. 

Manapság azonban, amint próbálkozunk ki-
evickélni a világválságból, új elméletekkel, föl-
fogásokkal kerülünk szembe, amelyek — éppen 
a krízissel ránkzúdult újabb szükségleteknek ki-
kerülhetetlen következményeként — teljesen át 
akarják alakítani jelen társadalmi berendezé-
sünket. 

Revideált módszerek és technikák a társada-
lom minden életnyilvánulásában olyan gyöke-
resen ú j helyzetekkel és problémákkal kénytele-
nek megküzdeni, aminők eleddig föl nem merül-
tek. Kétségtelen, hogy nevelőinknek, rendsze-
rünk mindenik ágában, éberen ügyelniök kell 
ezekre a változásokra s ú j eljárásokat kidolgoz-
niok a maguk szakmájában, amelyek egyfelől 
összhangban maradjanak az egész rendszerrel, 
másfelől meg folytonos tekintettel legyenek a 
széles társadalom nagy problémáira. Minden ú j 
helyzet, bármikép alakuljon is, ú jabb felhívást 
jelent a nevelőknek, hiszen ezek vezérlik az if jú-
ságot, amelynek kezébe a jövendő sorsa kerül. 

Föl kell vetnünk tehát a kérdést: váj jon elő-
készítjük-e ezt az i f júságot az alkotó, teljes, gaz-
dag életre? Beléjevéssük-e a józan ítélkezést, 
finom ízlést, helyes értékelést, a magasabb szem-
pontok követését? 

Ebben az ú j korszakban kénytelenek vagyunk 
folyvást gondosan értékelni és újraértékelni a 
tanítás egész anyagát s közben latolgatni a ré-
gibb eljárásokat is, mert hiszen ezek a maguk 
idejében csakúgy a társadalom javának szolgá-
latára voltak hivatva. A mai szükségleteket 
mérlegelve, ú j szempontokat kellett megállapí-

tanunk, a bonyolult társadalmi szerkezet föl-
vetette sajátos problémákkal szembenéznünk, a 
módszerek alapos változtatására fanyalodnunk, 
csakh;>gy elérhessük céljainkat az ú j szociális 
keretben. 

A tudományos kutatásokon alapuló modern 
nevelőirányzatok teljes bizonyossággal jelzik, 
hogy a holnap iskolája egészen másfajta lesz, 
mint a mai. Hogy csak egy pár jellegzetes kü-
lönbségre utal junk: Nem lesz meg az éles határ-
vonal az egyes tantárgyak, mint: mennyiségtan, 
olvasás, természettudományok, művészetek stb. 
közt, hanem mindannyija része lesz a minden-
napi tevékenységnek és igaz, hű helyzetek közt 
fog elsajátíttatni. A gyermekek életkoruk vagy 
értelmi fokuk szerint csoportokra fognak osz-
lani és e csoportokon belül fognak évről-évre 
előhaladni. Mindenik csoport szabadon élheti 
majd napról-napra a maga teljes, csonkítatlan 
életét, mert csakis így szerezheti meg a legtöbb 
ismeretet. Ment lesz az osztályozás, kikérdezés 
kényszerétől s elbátortalanító hatásától is. 

A vázolt viszonyok közt aztán olyan kilátások 
nyílnak a művészi nevelés számára, aminőkről 
húsz év előtt még csak álmodnunk sem lehetett. 
A jelzett környezetben a művészet a gyermek 
mindenirányú tapasztalatát gazdagabbá teszi. 
A jelszó ez lesz: „Művészetet az életért!" Éltünk 
örömmel lesz teli: Értelmesebben és érzékenyeb-
ben szerezzük majd meg tapasztalatainkat, na-
gyobb fogékonysággal a szabad természet szép-
ségei iránt; teljesebb lesz otthoni életünk is. 
mert családi hajlékunk kiépítésében nagyobb 
szerepe jut majd saját alkotóerőnknek is; mind 
többet konyítva a képzőművészetekhez, nagyobb 
élvezetet találunk majd annak alkotásaiban is. 
Folytathatnók még az elősorolást, de ennyit is 
elégnek tartunk annak bizonyítására, hogy a 
művészettel való érintkezés megaranyozza köz-
napi foglalatosságainkat s hogy az nem lesz 
többé fényűzés, hanem éppoly része a napi pro-
grammnak. akár az olvasás vagy írás. 

A művészetek mai, de még inkább jövőbeli 
tanítójának szorosan együtt kell működnie az 
osztálytanítóval. A minták után folyó munká-
nak egyszeriben vége szakad, mert az igazi, 
életrevaló művészi nevelés magából az iskolai 
foglalkozásból ered és ekként természetes és je-
lentős része lesz a valóságos életnek. „Művésze-
tet az életért!" 

Cecilia Lois Hawley, 
a roslyn-i nőiskola tanára 
(Long-Island, New York). 

Education (Boston), 
1934 decemberi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

Az iskolásgyermekeket fenyegető 
közlekedési balesetek lélektani okai. 
A Lipcsében megjelenő „Gesundheit und Er-

siehung" c. folyóirat legutóbbi füzete kizáróan 
azzal a kérdéssel foglalkozik, mit tehet a 6zülői 
ház és az iskola a tanulókat az utcai forgalom-
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ban fenyegető veszedelmek ellen, illetőleg a köz-
lekedési balesetek megelőzése érdekében. A fon-
tos problémát lélektani, pedagógiai és gyakor-
lati oldalról megvilágító tanulságos cikkek kö-
zül az egyiket, Arthur Tost hozzászólását, érde-
mesnek t a r t juk hosszabban ismertetni. 

Az utcai forgalomban a gyermekeket fenyer 
geti leginkább veszedelem, egyrészt, mert még 
hiányzik belőlük a felnőttek ítélőképessége és 
körültekintése, másrészt, mert a gyermek lelki 
alkatában sok olyan vonás van (gondoljunk csak 
az ismeretes gyermeki könnyelműségre), ami 
bajba sodorhat ja őket az utcai tumultusban. 
Amíg a gyermekek a szülői ház gondozása alatt 
állanak, tehát iskolaköteles koruk előtt, arány-
lag könnyű őket távoltartani az utcai közlekedés 
veszedelmeitől, ám az iskolakötelezettséggel egy-
időben a gyermek szükségszerűen belekerül az 
élet forgatagába és ki van téve a közlekedési 
baleseteknek is. 

Ezért kívánatos, hogy az utcai közlekedéssel 
kapcsolatos veszedelmeket, amik a gyermeket az 
iskolába vezető út ján, vagy a tanulmányi sétá-
kon és kirándulásokon érhetik, az előidéző okok 
szemszögéből vizsgáljuk. Már az eddig számon-
tartott esetekből is kiderült, hogy a tanulókkal 
történő közlekedési balesetek legnagyobb része 
lélektani okokra vezethető vissza. Éppen ezért 
nagyon fontos a balesetekhez vezető lelkiállapot 
igazi okainak az ismerete, annál is inkább, mert 
csak ez adhat lehetőséget a balesetek megelő-
zésére. 

A szerző az iskolásgyermekek közlekedési bal-
eseteinek forrásaiként a következőket jelöli meg: 
belső és külső okokból eredő figyelmetlenség, 
lelki izgalmak (félelem vagy öröm), külső ese-
mények elvonó hatása, kifáradás, gyermeki 
könnyelműség, túlzott nagyravágyás és érvé-
nyesülési vágy, megijedés, végül a közlekedési 
szabályok és veszélyek nemismerése. Ebből kö-
vetkezik, hogy a tanulókat fenyegető közlekedési 
balesetek megelőzése elsősorban a balesetet 
okozó lelki okok megszüntetésével, illetőleg ilyen 
okok felmerülésének elhárításával, továbbá a 
közlekedés szabályainak és veszedelmeinek meg-
ismertetésével és végül a lelki erőnek, köteles-
ség- és felelősségérzésnek, a baj társ i szellemnek 
és a segítőkészségnek nevelés ú t j án való erősí-
tésével lehetséges. Nagyon természetes, hogy a 
gyermekek ellátása ilyen lelki páncéllal és fegy-
verekkel a szülő és a tanító közös kötelessége. 

Ezután a szerző néhány példával igyekszik a 
mondottakat megvilágítani. Elsősorban utal az 
iskolai élet egyik leggyakoribb jelenségére: a 
gyermekek későnjárására. A legerősebb iskolai 
fegyelem mellett is naponta előfordul, hogy 
egyik-másik gyermek elkésik az iskolából. Vala-
mennyi tanuló jól tudja, hogy az iskolában nem 
tűrik a rendet és fegyelmet sértő későnjárást , 
miért is a gyermekek, de különösen a kisebbek 
és az érzékenyebbek, nagyon félnek az elkésés-
től, helyesebben a büntetéstől, ami ezért reájuk 
vár. Ez a félelem egyik forrása az iskolásgyer-
mekek közlekedési baleseteinek. A hazulról reg-
gel későn elinduló gyermek minden figyelmét és 
egész érzésvilágát az a gondolat foglalkoztatja 

az iskolához vezető úton, hogy lehetőleg mégis 
idejében, csengetés előtt érkezzék az osztályába. 
Az erre irányuló túlságosan erős koncentráció-
nak természetes következménye, hogy a figyel-
mét nem tud j a kellő mértékben rá i rányí tani az 
utcai forgalomra, elfelejti a szülők intelmeit, 
nem látja, vagy nem t u d j a felbecsülni a közle-
kedés veszedelmeit és a közlekedés szabályainak 
ellentmondó viselkedésével könnyen lehet baleset 
áldozata. 

A legtöbb esetben, amikor a gyermeket az is-
kolából való elkésés félelme miatt éri baleset, 
elsősorban a szülők tehetők felelőssé. Ebből kö-
vetkezik, hogy az ilyen okra visszavezethető bal-
eseteket elsősorban a szülők előzhetik meg azzal, 
hogy — félretéve minden túlzott gyengédséget 
— gyermeküket idejében felköltik és útnak in-
dítják az iskolába. És mit tehet az iskola? Az 
bizonyos, hogy a fegyelem kedvéért a pontos 
megjelenést követelnie kell és a későnjárást nem 
tűrheti, másrészt tekintetbe kell vennie a gyer-
mekek félelmét az elkéséstől, mint balesethez 
vezető okot. Azt nem lehet követelni az iskolá-
tól, hogy ne vegye figyelembe a későnjárást, de 
viszont azt megteheti és meg is kell tennie, hogy 
az elkésésnek nem csak a tényét látja, hanem az 
okát is keresi. Abban az esetben, ha a felelősség 
a szülőt terheli, jogos fegyelmi intézkedésével 
ne az ár ta t lan gyermeket, hanem a szülőt sújtsa, 
ha pedig valóban a gyermek a hibás — miként 
az a csatangoló természetűeknél előfordul —, 
akkor is ne a fegyelmi szabályok kérlelhetetlen 
alkalmazásával, hanem a gyermeknek és szülei-
nek a csatangolással együt t já ró veszedelmekre 
való figyelmeztetésével igyekezzék kellő hatást 
kifejteni és célt érni. Mindenesetre szükséges, 
hogy az iskola a szülői házzal a legszorosabban 
együttműködjék annak érdekében, hogy a gyer-
mek soha, semmi körülmények között ne féljen 
az iskolától. Ezzel egyúttal mindkét oldalról 
hathatósan szolgálják a gyermekeket fenyegető 
közlekedési balesetek megelőzésének ügyét is. 

A büntetéstől való félelem, mint közlekedési 
balesetet előidéző ok, nemcsak az elkéséssel kap-
csolatosan, hanem más esetekben is felléphet a 
gyermekeknél. Ha nem készítették el a felada-
tukat, félve, késlekedve mennek az iskolába; ha 
az iskolában intést vagy rossz bizonyítványt 
kaptak, az otthoni büntetéstől való félelem kész-
teti őket szórakozott, céltalan csatangolásra. 
Jobb tanulóknál valami nem sikerült iskolai 
munká juk kapcsán, a félelem helyett inkább a 
szégyenkezés okozhat olyan lelkiállapotot, ami 
az utcán szórakozottá, vigyázatlanná teszi őket. 
Az ilyen egyoldalii lelki feszültséggel szemben 
a tanító és a szülő egyaránt bizonyos feloldó ha-
tást fej thet ki, de kérlelhetetlen szigorúság he-
lyett szeretettel teljes rábeszéléssel igyekszik a 
gyermekkel megértetni hanyagságának és felü-
letességének káros következményeit. Hasonló 
tapintatos nevelő el járással lehet lenyesegetni a 
gyermeki lélek kinövéseit, a hamis nagyra-
vágyást , a túlzott feltűnési vágyat , az érzelmi 
hullámzás nagy kilengéseit és különös gonddal 
kell a lelki egyensúly kialakulását elősegíteni az 
érzékenyebb természetű, beteges, könnyen be-
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folyásolható gyermekeknél, akiket éppen úgy 
óvni kell a felesleges izgalmaktól, mint a nem 
kívánatos társak rossz hatásától. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

A kézimunka helye 
az elemi iskola első osztályában. 

A kézimunka tanításának mind több híve van, 
mert nyilvánvaló, hogy e tárgynak nagy ér-
telmi és jellemképző ereje van. Az ú j tanterv 
az elemi iskola alsó osztályaiba a koncentrikus 
tanításmódot vezeti be. Ez alkalomból meg kell 
vizsgálni, miképen kell felhasználni ezt az egy-
részt produktív, másrészt nevelő hatású tár-
gyat az elemi iskola első osztályában. 

Ezt a tárgyat semmiképen sem szabad el-
választani a többitől, hanem össze kell kap-
csolni az első osztály munkájának egészével, 
mégpedig a gyermek érdeklődési körének 
figyelembevételével. Az első osztály átmenetet 
képez a szülői ház és iskola között, azért ott 
úgy kell irányítani a foglalkozást, hogy a 
gyermek minél kevésbbé érezze a különbséget, 
ne tudja, hogy dolgozik, vagyis játékosan kell 
őt foglalkoztatni. A játékos tanulással a gyer-
mek ú j megfigyeléseket tesz, gazdagítja értel-
mét, amiből később ú j fogalmak keletkeznek. 
A kézimunkának is alkalmazkodnia kell ehhez 
az elvhez és könnyen elkészíthető játékszerek 
készítésére kell korlátozódnia, különben kívül 
esik a gyermek érdeklődésén. 

A munka anyaga nagyon különféle és a be-
szerzése könnyű. A kirándulás alkalmával fel-
szedhetnek makkot, vadgesztenyét, fenyőtobozt, 
szalmaszálat, agyagot, hazulról hozhatnak 
gyufaskatulyát, feleslegessé vált kartondobozt, 
cérnaorsót, rongydarabokat és együtt van olyan 
anyag, melyből a legkülönfélébb játékszerek 
és tanítási eszközök készíthetők. Ezeket el is 
kell készíteni s emellett meg kell ismerkedni 
a különféle eszközök használatával, amilyen a 
kés, olló, tű, mérőeszköz stb. 

Az ilyen munkával a gyermek nemcsak ilyen 
vagy olyan tárgy elkészítését tanul ja meg, ha-
nem általában is szerez életügyességet, élel-
mességet és állandó alapot a köznapi életkul-
túra megszokásához. Ha ezeket a tárgyakat 
együtt csinálják, előtérbe jut a társas munka. 
De az egyéni külön munka is hozzájárulhat a 
közös munka sikeréhez. Ilyenek az egyes ta-
nulók ruhájának és testének tisztántartása, az 
iskolaszerek és közös játékszerek gondos meg-
óvása. 

A játéktól lassan átmegyünk a gyermek más 
érdeklődési köréhez és a többi iskolai foglal-
kozásokkal való kapcsolathoz, tehát azokhoz, 
amelyek kirándulásokkal, mesékkel, olvasmá-
nyokkal, számtani műveletekkel és rajzzal van-
nak összefüggésben. I t t a kézimunka egyrészt 
kiindulópontja lehet más tárgyaknak, másrészt 
a más tárgyaknál tanultak állandósítását szol-
gálhatja. E tekintetben a kézimunka nagy mér-

tékben megkönnyíti a tanítónak a gyermeki 
értelem képzését. Nagyon ügyelni kell azon-
ban arra, hogy a munka sohase haladja meg 
a gyermek képességeit és hogy megfelelő egész-
ségügyi viszonyok közt hajthassák azt végre. 
Súlyt kell helyezni a r ra is, hogy a munkát 
mindenkor teljesen befejezzék, mert annak 
félbenhagyása számos kedvezőtlen következ-
ményt von maga után. 

Minden munka a gyermek lelkének kifeje-
zése és érdeklődéskörének eredménye lévén, 
annak technikai tökéletessége egyelőre másod-
rangú kérdés. Zygmunt Gryn. 
Miesiecznik Pedagogiczny, 
1934. évi 10. szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Az Ember tragédiájának magyarázata. Vajthó 
László a „Magyar Irodalmi Ritkaságok"-kaÍ 
pärhSzamosan ú j könyvsorozatot indított „Ma-
gyar írók" gyűjtőcímen, melynek első száma: 
Kardeván Károly: Az Ember Tragédiájának 
magyarázata. 

Az Ember Tragédiájának nincs általánosan 
elfogadott értelmezése. A részletesen magyará-
zók különböző ellentmondásokat találnak a mű-
ben, az olvasók és színházlátogatók pedig a mű 
lenyűgöző és felemelő hatását érzik és érthetet-
leneknek ta r t ják a magyarázatokat. Egyes ki-
váló gondolkodók részletes magyarázat nélkül 
értelmezték a művet, de egymással ellentétesen. 
Kardeván Károly végigvizsgálta a tragédia va-
lamennyi problémáját és úgy találta, hogy tel-
jesen egységes koncepciójú művel állunk szem-
ben, melynek legapróbb elgondolása is összhang-
ban van a mű tervével. 

A bibliai színek sok félreértésre adtak alkal-
mat, mert a részletesen magyarázók a bibliai 
elbeszéléssel ellentétes természettudományi és 
szociológiai álláspontot kerestek ott, hol a költő 
egyszerűen hű maradt bibliai kiindulópontjához. 
Madách ugyanis rövid, stilizált jeleneteket ad 
s számít arra, hogy mindenki ismeri a bibliai 
elbeszélést, mikép a görög drámaírók számítot-
tak közönségük mítoszismeretére. 

Kardeván Károly magyarázatában egyszerűen 
oldódik meg a történeti színek hűségének kér-
dése is. Ádám el akar szakadni Istentől, Lucifer 
tehát bemutatja neki az emberiség történetét, 
jövőjét, ahogy az isteni Gondviselésbe vetett hit 
nélkül láthatja az ember. Kardeván azután ki-
fejti, mily megrázkódtatások után tér vissza 
Ádám Istenhez s mikép emelkedik fel a luciferi 
tudás pesszimizmusából az isteni Gondviselésbe 
vetett hit optimizmusába. Színenként tárgyalja 
a nagy művet s úgy mutat ja ki, mint fejlődik 
és teljesedik ki Madách alapeszméje a költői áb-
rázolásban. 

Kardevánnak részletesen kifejtett eredménye 
megegyezik Pauler Ákosnak, Ravasz Lászlónak 
és Kapi Bélának nagyobb vonásokban megadott 
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magyarázatával . A mű a Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda kiadásában jelent meg. Ára 1 P 80 f. 

Csada Imre dr.: Fizikai gyakorlatok. Segéd-
könyv tanító és tanítóképző-intézetek számára. 
Utasítás fizikai eszközök készítéséhez. Egy könyv 
fekszik előttünk, amely ugyan a tanítóképzők 
számára készült, de minden tanító haszonnal és 
szeretettel forgathat ja , ha iskoláját valóban 
munkaiskolává a k a r j a fejleszteni és szertárát 
annak megfelelő eszközökkel felszerelni. Benne 
van ebben a könyvben mindazoknak az esz-
közöknek készítési módja, amelyek a nép-
iskola tantervébe felvett természettani és vegy-
tani anyag feldolgozásához szükségesek. Nagy 
előnye a könyvnek, hogy a szerző olyan egy-
szerű eszközökkel és azok készítési módjával is-
oliertet meg, amelyekhez a szükséges anyagok a 
tan í tó anyagi megerőltetése nélkül szerezheti be. 
A hasznos útmutatót melegen a ján l juk kar tár -
saink szíves figyelmébe. Megrendelhető a szerző-
nél: Cinkota, tanítóképző. Ára 3 pengő. 

„Lesz még országunk" a címe Murgács Ká lmán 
most megjelent melodrámájának, melyet Gyö-
kössy Endre, a Petőfi-Társaság t ag jának izzó 
hazafias érzéstől á thatot t versére szerzett. A há-
rom részre tagozódó (Volt egy o r szág . . . Van 
egy o r szág . . . Lesz egy ország. . . ) költemény 
hangula tá t gyönyörűen festi alá az a fülbemászó 
zene, amelynek mot ívumai a legnépszerűbb Mur-
gács-dalokból valók és művészharmonizálással 
az igazán hézagpótló műnek komoly irodalmi 
értéket kölcsönöznek. 

Hazafias, iskolai ünnepélyek, népművelési elő-
adások, magyar estélyek stb. nagyon hatásos 
műsorszáma lesz ez a zongorára szerzett, ízléses, 
8 oldalas füzetben megjelent melodráma, mely 
minden könyv- és zeneműkereskedésben kapható. 
Ára 2 pengő. 

A Zsasskovszky-féle egyházi Ima- és ének-
könyv tizennyolcadik kiadása. Hetvenöt évvel 
ezelőtt jelent meg első kiadásban a Zsasskovszky 
Ferenc és Endre jeles művésztestvéreknek a kat. 
középiskolai t anu ló i f júság használatára szánt 
Énekkönyv, amely négyszólamú magyar és latin 
énekek mellett gondosan összeválogatott imák 
gyűj teménye is. Az Énekkönyv tizenkét kiadása 
ékesen szóló bizonyság annak közkedveltsége és 
használhatósága mellett; de bizonyság egyben 
amellett is. hogy a magyar glóbusz kat. egyház-
zenei életében a Zsasskovszky-testvérek annyi 
elismeréssel becsült neve hét évtizeden túl nem 
halványult el, sőt a vallásos áhítat ápolására és 
Isten dicsőségének emelésére megjelent művek 
szerzői között első helyüket mindmáig megtar-
tották. Az imarész átdolgozása a szövegnek jó 
magyarsága és elevenebb stilizálása mellett ar ra 
i rányult , hogy benne a tanulóif júság lelki életé-
nek minden vonatkozásában megtalál ja áhí tata 
imádságos kibontakozását. Az énekrész átdolgo-
zói mindenekelőtt az énekek sorrendjét az egy-
házi év ünnepkörei szerint rendezték el. Az éne-

kek közül a kevésbbé használatosakat kihagyták. 
Ezek helyébe régi, örökbecsű egyházi énekeink 
gyöngyeiből és újabbkeletű értékes énekeket — 
mintegy 25-öt — vettek fel. Az összhangosítás 
négyszólamú vegyeskarra történt, tekintettel a 
középiskolai tanuló i f júság hangterjedelmére, 
szemmeltartva a szigorú egyházias stílust, ke-
rülve minden túlzott moderneskedést és extra-
vaganciát. Unisono éneklésénél a négyesletét 
orgonakíséretül szolgálhat és így az Énekkönyv 
a kántoroknak is hasznos kézikönyvül szolgál-
hat. Az énekrész 162 éneket tartalmaz, melyek 
közül 144 magyar és 18 latin. A mintegy 400 ol-
dal (25 ív) terjedelmű, csinos aranydíszítésű, 
fekete ízléses egészvászonba kötött, finom réz-
metszetű képekkel ellátott könyv á r a 3 P 20 f. 

Természettudományi ismeretek. IV. kötet. Hang-
tan. — Hőtan. — Fénytan. A magyar kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium megbízásából 
í r ták: Krizsai János, Kőnek Frigyes dr. és Ver-
mes Miklós dr. Ez az ízlésesen kiállított kötet a 
Magyar Népművelés Könyvei című sorozatban 
jelent meg s a közműveltség emelésére Békés 
vármegye közönsége adta ki. A könyv elején 
Nevetős Gyula dr. miniszteri tanácsos bevezető-
jéből megtudjuk, hogy a Magyar Népművelési 
Körnek sorozatában ez már a IV. kötet, amely 
a természettudományokkal foglalkozik, s még 
lesznek ebben a sorozatban kötetek, amelyek a 
természettudományokkal foglalkoznak. A könyv-
höz dr. Daimler Sándor, Békés vármegye al-
i spánja ír t értékes előszót. 

H a a könyv címét olvassuk, önkéntelenül is 
a hangtannak, a hőtannak és fénytannak elmé-
letére gondolunk. H a azonban a könyvet olvas-
gat juk, az első pillanatra megállapíthatjuk, hogy 
az elejétől végig a gyakorlati élettel szorosan 
összefüggő és azt szolgáló könyv. A szerzőknek 
az a szándéka, hogy azokat a hangtani , hőtani 
és fénytani természeti jelenségeket, amelyekkel 
az életben lépten-nyomon találkozunk, tudatosít-
sák, gyakorlatiassá tegyék: az egész könyvön 
végigvonul. Már módszerük is az élethez alkal-

Hangos film. 
Mutatvány: „A Népművelés Könyvei" Természettudományi 

Ismeretek IV. kötetéből. (L. 107. o). 
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mazkodik, amennyiben induktív. Az életből, az 
ott szerzett tapasztalatokból, az észlelt jelensé-
gekből indulnak ki s ezeket boncolgatva, az oko-
kat keresve jutnak el a jelenség indító okához. 
Sőt az okokra való egyszerű rávezetéssel nem 
elégszenek meg, hanem azt a gyakorlati élet 
minden területére átviszik s értékesítik. így bát-
ran mondhatnánk, hogy ez az élet könyve, még-
pedig azé a gyakorlat i életé, amely nem elégszik 
meg az okozatok tiszta észrevevésével, hanem 
azok okát kutatva, vezet el a jóhoz, a helyeshez, 
az életben hasznoshoz. 

Taní tó célzata mellett természettudományi 
gondolkozásra nevel ez a könyv, melyet bizo-
nyá ra olyan megértő szeretettel fogad népünk, 
mint a Magyar Népművelés Könyveinek előző 
köteteit. 

Zoltán Géza: Aktivitás a földrajztanítás szolgá-
latában. (Különlenyomat a „Magyar Tanító-
képző" október hav i számából.) Zoltán Géza, a 
kőszegi áll. tanítóképző-intézet igazgatója, igen 
értékes gondolatokat t á r elénk tanulmányában 
arról, hogy az akt iv i tás elvét miként értékesít-
he t jük a földrajz tan í tása közben. Tanulmányá-
ban megvilágítja a szemléltetéssel kapcsolatos 
aktivitás módját, amellyel a hasonló alkotó 
munkakedvet és öntevékenységet kell felkelte-
nünk és beidegeznünk. Végighalad a tanítóképző-
intézetek tanterveinek földrajzi anyagán s min-
den részletnél ú tmuta tás t ad arra , hogy miként 
késztethetjük a tanulót aktív munkára . Több 
olyan földrajzi tan- és segédeszközt ismertet, 
amelyet a tanítónövendékek maguk készítenek 
el. Igen értékes az a munkáltatáshoz alkalmas 
szemléltetőeszköz-gyűjtemény, amelyet a neves 
szerző könyvében felsorol. Habár a tanulmányát 
a tanítóképző-intézetek tantervéhez kapcsolja, 
annak úgyszólván minden gondolata ráillik a 
népiskolai földrajz taní tásának módszerére is. 

Alniásy László: „Az ismeretlen Szahara." (A 
Magyar Földra jz i Társaság könyvtára. Frank-
lin-kiadás.) 

Ismeretlen földrészek, járatlan területek, a lét 
ú j lehetőségei és a természet ú j csodái.. . . ezek 
felé i rányul az örökké törekvő emberiség leg-
ősibb vágya. 

Korunk lázas tevékenységgé fokozta ezt a leg-
emberibb törekvést, de mintha fejlődésünknek 
olyan korszakába ér tünk volna, amelyben a meg-
ismerés vágyát a türelmetlenség vezérelné. 
A mai ember egyidőben kívahja fe l tárni évezre-
dek óta feledésbe ment eredetének t i tkát és jövő 
fejlődésének lehetőségeit. Segítségül veszi korá-
nak minden technikai alkotását, hogy leszáll-
hasson ismeretlen mélységekbe és felemelked-
hessék oly magasságokba, ahonnan áttekintést 
nyerhet eddigi kötöttségén. 

Almásy László is ismeretlen földrészeket járt, 
úttörő és felfedező m u n k á r a vállalkozott a leg-
titokzatosabb kontinensen, Afr ikában. Először 
1926 telén lépett Af r ika földjére. Nagy túra-
kocsijával végigjárta a Nilus völgyét Asszuá-
nig, m a j d a Núbiai-sivatag homokjával meg-
kiizdve el jutot t Szudán fővárosáig, Khar tumig . 

Onnan a Kék-Nilus mentén, m a j d annak egyik 
mellékfolyóját követve, behatolt Szudán egjTik 
vaddús területére és ezzel oly u ta t tett meg, 
amelyet még egyetlen gépkocsi sem já r t be; 

Több autós kísérlet után bekalandozta Kéniát 
és Tanganyika egy részét, bozótos hegyvidéken, 
füves steppéken, folyammedreken és mocsara-
kon keresztül vezette az expedíciót észak felé. 
Ugyanebben az évben vágott neki először a 
Lybiai-Szahara egyik ismeretlen szakaszának, a 
legendás „negyven nap" ú t jának s küzdi magát 
végig ezen az ősi, elfelejtett, fehér csonthalmok 
ezreivel szegélyezett, 12 kilométer széles kara-
vánúton. 1931-ben hatolt be első alkalommal a 
Szahara belsejébe, hogy megállapítsa, mit rej-
teget magában az az óriási fehér folt, amelyre 
a térképen nagy betűkkel csak az van rányom-
ta tva: „Lybiai-sivatag". Több sikertelen tervez-
getés után 1933-ban ismét útnak indult s három 
és fél hónapig bolyongott a sivatagban. Nagy, 
eddig ismeretlen területeket térképezett, gazdag 
gyűjteményekkel tért vissza, de kutató munká-
jának legszebb eredménye azoknak a történelem-
előtti barlangfestményeknek felfedezése, ame-
lyeket a s ivatag szívében, az Uveinat-hegjTség 
egyik for rása felett talált. 

Ezeknek a bolyongásoknak izgalmasan érde-
kes történetét í r j a meg Almásy László legújabb 
könyvében. Olvasva könyvét, lépésről-lépésre 
szinte rettegünk sorsáért, amikor tudjuk, hogy 
a gép egy csavarjától , a műszer egy hajszálától 
f ü g g az élet ott, ahol a semmi határos a nagy 
semmivel. De h a j t j a őt a sivatag utáni vágy, 
mert a beduinok mondása szerint: a sivatag ret-
tenetes és kérlelhetetlen, de vissza kell térnie a 
sivatagba annak, aki azt valaha is megismerte. 

Magyary Zoltán: „Amerikai államélet." (Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomda kiadása.) 

Az Északamerikai Egyesült Államok állam-
életének mélyreható átalakulását Magyary Zol-
tán, a közigazgatás és közigazgatási jog tudós 
professzora, a Rockefeller Foundation meghívása 
a lapján hónapokig tanulmányozta a helyszínén. 
Ezt a nagy átalakulást részint sa j á t közvetlen 
tapasztalatai, részben az idevonatkozó szakiro-
lom alapján í r j a meg most megjelent, kitűnő 
könyvében. 

Könyvének bevezetésében rámuta t a tudós 
szerző arra, hogy az a nagy átalakulás, amelyen 
az alig négymilliós állam 150 év alatt átment, 
hogy világbirodalommá legyen, szigorúan az 
alkotmány keretein belül történt meg. Ez az át-
alakulás természetesen változást okozott az Unió 
állami szervezetében és funkcióiban is, nem lé-
nyegeset a törvényhozásban és bíráskodásban, 
de annál nagyobbat a harmadik fő állami funk-
cióban, a közigazgatásban. Az utóbbi fejlődése 
különösen azért vonja magára a vi lág figyelmét, 
mert az első nagyarányú és sikeres kísérlet a 
tudományos munkaszervezésnek és üzemveze-
tésnek (scientific management) a közigazgatás-
ban való alkalmazására. Ez a törekvés és moz-
galom ma már ugyanolyan jelentőségű, mint 
a mult század folyamán Európában a jogállam 
kifejlesztése volt, amely a közigazgatást a 
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rendőrállam' önkényeskedése helyett a jog 
ura lma alá haj tot ta . 

Hogy érthetővé tegye a szerző a közigazgatás 
átalakulásának mértékét és fontosságát, az igaz-
gatás modernizálásának szolgálatába állított 
tudományos kísérleteket és módszereket, részle-
tesen megismerteti az olvasót az államok alkot-
mányával, a helyi hatóságokkal (megyék, köz-
ségek, városok, nagyvárosi körzetek), a pártok 
jelentőségével és fontosságával, a törvényhozó 
testület (kongresszus) szervezetével és működé-
sével, az elnök jogállásával és az elnöki hatalom 
tartalmával. 

A közigazgatás javításának, gazdaságosságá-
nak és eredményességének emelése érdekében 
alkalmazott elméleti és gyakorlati módszerekre 
s a közszolgálatra vonatkozó fejtegetések rész-
letes ismertetésétől a helyszűke miatt , sajnos, 
kénytelenek vagyunk eltekinteni. I t t csupán 
annyit jegyezhetünk még meg, hogy ez a nagy 
szaktudással megírt s az Unió egész állami szer-
kezetét átfogó egységes munka nemcsak a köz-
igazgatás tudományával hivatásszerűen foglal-
kozó szakember, de a tudását elmélyíteni, látó-
körét szélesíteni kívánó laikus közönség szá-
mára is rendkívül tanulságos és emellett élve-
zetes, érdekes olvasmány. 

H. Hajtay Etelka: Zsendül a vetés. A serdülő 
i f jú ság iskolai nevelésének kézikönyve. A közép-
Tókú iskolák i f j ú ság i intézményei közül egyedül 
az önképzőkör az, amelynek vezetésére nincs 
résálütfeseb'b utmutató, holott ennek működését 
felsőbb rendelkezés kötelezővé teszi minden kö-
zépfokú iskolában és a céltudatos, gyakorlat i 
i rányú és korszerű munkálkodását mindjobban 
ellenőrzi. Ez indította a szerzőt e könyv megírá-
sára, amelyben az utat muta t j a meg, hogyan 
kapcsolódik be iskolai nevelésünk a napi élet 
kultúreseményeibe az iskola falain belül. A pol-
gár i fiú- és leányiskolák éppúgy megtalálják a 
korszerű vezérfonalat benne, mint a magasabb 
iskolák Önképzőkörei. (Kereskedelmi iskolák, 
leánylíceumok, tanító- és tanítónőképzők.) De 
bármely iskola ünnepélyrendezői bő anyagot ta-
lálnak benne hazaf ias szónoklataikhoz. Ára 
3-G0 pengő Megrendelhető a szerzőnél, Szeged, 
Atti la-utca 8. 

Pákozdy László és Kuhacska Béla: „A magyar 
baromfi és tojás termelésének s értékesítésének 
válsága és kivezető utai" címen értékes és sok 
adattal alátámasztott tanulmány jelent meg, 
amelyet minden baromfitenyésztő és baromfi-
tartó, tenyésszen bármilyen állatokat és bár-
milyen mennyiségben, nagy haszonnal olvas-
hat. A két kiváló szerző sok helyről begyűj töt t 
adatok alapján tá rgya l ja és ismerteti a hazai 
termelés és értékesítés kérdéseit, úgy a falusi 
s tanyai, mint a városi baromfi tar tók köréből 
és a húsnak (tyúkfélék, pulyka stb.) s to jásnak 
a termelési és értékesítési kérdéseivel egy-
arán t behatóan foglalkoznak. Részletesen í rnak 
baromfitenyésztésünk megoldásra váró terme-
lési és értékesítési kérdéseiről hazánkban, a 
helyes kalkuláció alapelveiről a tojás termelé-

sénél és értékesítésénél, a to jás termelésének s 
értékesítésének nehézségeiről és azok leküzdé-
séről a gyakorlatban, kormányintézkedéseink-
ről a minőségi (márkás) tojás termelése és ér-
tékesítése tá rgyában s az erre vonatkozó m. kir . 
földmívelésügyi miniszter rendeletéről, ezt szó-
szerint részletesen ismertetve is. 

A könyv második része táblázatos kimutatá-
sokban sok oly értékes tá jékozta tás t ad minden 
idetartozó kérdésről, amilyen eddig még sem a 
hazai, sem a külföldi szakirodalomban föl nem 
található. 

A 180 oldalra ter jedő könyvet 17 fényes nyo-
matú kép díszíti. A könyvnek dí j ta lan mellék-
lete: Pákozdy L.: „A magyar kisgazda boldo-
gulásának és a szövetkezeti eszme terjedésének 
örök gáncsvetői" című kisebb tanulmány is. 
A kiadóvállalat a könyvet önköltségi áron 
hozza forgalomba, 180 pengő előzetes bekül-
dése mellett, mely összeg zárt borítékban 
levélbélyegekben is beküldhető megrendeléskor 
Erdei Sándor könyvkiadóvállalata, Hódmező-
vásárhely, Szent I m r e herceg-utca 1. címére. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M ^ 

Walther Poppelreuter: Psychokritisehe Päda-
gogik. Zur Überwindung von Scheinwissen, 
Scheinkönnen, Scheindenken usw. (Kritikai lé-
lektani pedagógia. A látszatismeret, látszattudás, 
látszatgondolkodás stb. leküzdésére.) 1933, X I I I 
+ 254 lap. 

Már az újszerű cím, amely eredeti gondolko-
dóra vall, felkelti figyelmünket és érdeklődésünk 
a mű tanulmányozása során állandóan fokozó-
dik. Nézzük először, mi az a pszicliokriticizmus: 
melyek okai, for rása i és következményei? Min-
den lelki élménynek az a sajátossága, hogy vele 
párhuzamosan halad egy az alanyi személy tu-
dásával (Subjektkönnen) kapcsolatos „önpszi-
chologizáló" (selbstpsycholopisch) jelentőség. Ez 
okozza, hogy egész lelkiéletünkben a való (ob-
jektív) küzd a látszattal (szubjektív), miközben 
rendszerint az utóbbi kerekedik felül. A dolgok 
totalitásával, a jelenségek egyetemes összefüg-
gésével szemben meg kell állapítani, hogy az 
ember nem képes abszolút gondolkodni, hanem 
csak bizonyos területeken belül (180. 1.). Alapjá-
ban véve tehát sok látszatgondolkodást szétszórt 
(disparat) gondolkodásra vezethetni vissza, arra, 
hogy a funkcióteriileteket összetévesztik, holott 
minden igazi gondolkodás csak a tárgyilag meg-
felelő funkcióterületen belül lehetséges (182. 1.). 
Nem szorul bizinyításra, hogy ennek a ténynek 
felismerése rendkívül nagy kihatással van a 
gyakorlatra: az életben és az iskolában egyaránt. 
A pszichokritikai módszer lényegében az emlí-
tett ellentétek, hát rányok kiküszöbölését vagy 
legalább enyhítését tűzi ki célul. Ez a pszicho-
kritikai nevelés, feltéve, hogy kifogástalan tudo-
mányos-lélektani alapon folyik és általános al-
kalmazást nyer, nemcsak a közéletben fogja az 
a r r a hivatott embert a megfelelő helyre jut-
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tatni, hanem eleget fog tenni a platói eszmény-
nek is, amely szerint mindenben mindenkor a 
legjobbak érvényesülnek. A psziehokriticizmus 
tehát lényegében nem egyéb, mint becsületesség, 
a r ra irányuló törekvés, a világ történéseiben 
fellépő „látszat" és „valóság" kettős áramlatával 
szemben. Psziehokriticizmus egyértelmű azzal a 
tiltakozással, hogy tehetetlenség, hazugság és 
képmutatás folyjon be a világ alakítására, me-
netére s hogy ezzel szemben a valódiság és az 
erkölcsiség diadalmaskodjék. Psziehokriticizmus 
végül az a módszer, amely mindaz ellen fordul, 
amivel a lélek önmagát és mások lelkét ámít ja , 
tévútra tereli. 

Szerzőnk 11 jól tagolt fejezetben, számos tanul-
ságos ábra és a gyakorlat i életből vett csattanós 
példa kíséretében, t á r g y a l j a ezt a pszichokriti-
cizmust és módszereit: beszámol a látszattudás, 
látszatgond:>lkodás kiderítésére irányuló kísér-
leteiről, módszerének az akarat iskolázására irá-
nyuló eljárásairól, a látszatgondolkodás és 
nyelvi kifejezés kapcsolatáról, a pszichokritikai 
gondolkodás tervszerű gyakorlatáról stb. Kö-
nyörtelenül lerántja a leplet a hagyományos 
gyarló emberi gondolkodásról, tükröt állít elénk, 
amelyben megdöbbentő hűséggel pi l lantjuk meg 
azt a torzképet, amelyben a kicsiny, gyarló, tö-
kéletlen ember a valóságban szerepel. A peda-
gógus figyelmét külön felhívjuk a I X . feje-
zetre (183—£01. 1.): „Az általános, különösen az 
iskolai ismeretbeli és művelődési képmuta-
tás"-ra, amelyben a szerző meglepő, sőt meg-
döbbentő példákat sorol fel a különböző tantár-
gyak hagyományos iskolai tárgyalásából és itt 
is erélyes szószólója lesz a pszichokritikai felül-
vizsgálatnak, ellenőrzésnek. Ennek során alkalom 
nyílt volna egy fontos pedagógiai megállapí-
tásra, amelyről azonban szerzőnk megfeledke-
zett: é r t jük a szellemtudományoknak és az 
exakttudományoknak szembeállítását és mélta-
tását a pszichokritika szempontjából. Kétségte-
lennek ta r t juk ugyanis, hngy a matematikai és 
természettudományok inkább szolgálják a pszi-
chokritika célját, mint a nyelvi, irodalmi és tör-
ténelmi tanulmányok. 

Egyébiránt az egész pszicliokritikának velejét, 
bölcseségét ebbe a két szólásba, örök igazságba 
foglalhatjuk össze, amellyel szinte minden nyelv-
ben találkozunk: A látszat csal, — Ismerd meg 
tenmagadat ! 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Magyar iskola Bécsben. 
A magyar-osztrák kultúrkapcsolatok kereté-

ben, a kisebbségi jogok alapján, Bécsben ma-
gyar iskola felállí tását tervezik. A Collegium 
I lungar icum magyar tanerői és jelölt jei a 
bécsi rádióban előadásokat fognak ta r tan i a 
kölcsönös érdeklődés és megismerés mélyítésé-
nek érdekében. A Collegiumban magyar nyelvi 
tanfolyam is megnyílik. 

Az anyák és gyermekek napja Olaszországban. 
Ezt az országos ünnepséget hagyományosan 

az idén is karácsony estjén ülték meg az 
Augusteum dísztermében, a királyné, Róma 
kormányzója és a hatóságok képviselőinek je-
lenlétében. Mussolini fogadta az ország 93 tar-
tományából államköltségen Rómába érkezett, 
legtöbb gyermekkel rendelkező 94 anyát , akik-
nek egyenként 4000 l í ra tiszteletdíjat adott á t 
termékenységük nyilvános elismeréseként. En-
nek a 94 anyának összesen 910 gyermeke van. 
Az intézmény megalapítása, 1926 óta hatmillió 
szegény anyát és gyermeket segélyeztek, 7500 
gyermekotthont és más anya- és gyermek-
bará t i intézményt létesítettek és a lefolyt 
nyolc év alatt 800 millió lírát költöttek egész-
ségügyi és népnevelési célokra. Az ünnepségen 
a ki rá lyné hódolata után osztották ki a pénz-
és ruhasegélyeket, ma jd Róma kormányzója a 
kapitóliumon adta át a hat legtermékenyebb 
anyának azoknak a házaknak kulcsait, ame-
lyekkel a városi hatóság megajándékozta őket. 
Ezen felül az egész országban kerek százezer 
ju ta lmat osztottak ki 9'A millió líra érték-
ben. í g y igyekszik a duce bölcs előrelátással 
az ország népességét állandóan növelni. 

Környezet vagy átöröklés. 
Th. V. Moore, a washingtoni katol ikus egye-

tem pszichológusa, kísérleti úton igyekezett 
megállapítani, vá j jon a környezetnek vagy az 
átöröklósnck van-e nagyobb befolyása a gyer-
mek fejlődésére. Evégből 120 mindkét nembeli 
gyermeket vizsgált meg általa megállapított 
személyi szempontok szerint két ízben: elő-
ször, amikor még nem voltak kéthetesek, ma jd 
amikor már kétévesek lettek. Ez utóbbiakat 
ot thonukban a tudósnak pszichológus-asszisz-
tensei keresték fel és a gyermekek viselkedé-
sét egy fekete ládika segélyével á l lapí tot ták 
meg, amelyben játékszerek, babák, építőkockák 
és egy kicsiny repülőgép voltak elhelyezve. 
Aszerint, amint a gyermekek e tá rgyak i rán t 
viselkedtek, történt minősítésük: értelmes, en-
gedelmes, rendszerető, romboló, kíméletes, fé-
lénk, ideges. Ezeket az adatokat összehason-
lítva a kéthetes korból valókkal, kiderült , hogy 
a gyermekek nagyot változtak a környezet 
ha tása alat t : a régebben csendes most ordított, 
a fel tűnni vágyóból nyugodt természetű lett 
és így tovább. Moore tanár mindebből azt a 
tanulságot vonja le, hogy a környezet mélyebb 
benyomást gyakorol az átöröklésnél. Szerin-
tünk ezek a kísérletek legjobb esetben „érde-
kesen" vi lágí t ják meg a környezetnek és át-
öröklésnek időbeli viszonyát, magatar tásá t , 
ámde távolról sem oldják meg végérvényesen 
a problémát, mert kérdéses, váj jon 4, 6, eset-
leg 10—12 éves korában ugyanannál a gyer-
meknél nem ütközik-e ki erősebben az átörök-
lés. Ezt annál inkább hajlandók vagyunk fel-
tételezni, mert az átöröklés évszázadokon ke-
resztül ha t folytonosan nemzedékről nemze-
dékre, míg a környezet helyi és időbeli válto-
zásoknak van alávetve. 
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Az esti iskolák ügye Olaszországban. 
Az „I Dir i t t i della Scuola", az elemi iskolai 

tanítói kar heti lapja most pályadíjakat tűzött 
ki az esti iskolák kérdését tárgyaló, személyes 
tapasztalatokon alapuló, pontos adatokra tá-
maszkodó cikkekre. E tá rgy felkarolására az 
említett folyóirat szerkesztőségét az a meg-
állapítás indította, hogy az esti iskolák ügye 
egyéb pedagógiai és á l ta lában iskolai kérdé-
sekhez képest úgy a szakirodalomban, mint a 
napi saj tóban is a ránylag csekély figyelemben 
részesül. A téma kitűzésének kapcsán a szer-
kesztőség szabatosan körül í r t formában is fel-
vet néhány kérdést: Hogyan működik egyike-
másika ezeknek az esti iskoláknak? Milyen ele-
mek lá togat ják? Minő eredményeket muta t fel 
helyenkint? Milyen tanulságok vonhatók le az 
eddig szerzett tapasztalatok alapján a felnőttek 
továbbművelésére szánt ezen népoktatási intéz-
mény fejlesztése és eredményesebbé tétele érde-
kében? A pályadí jnyer tes cikkeket közölni is 
fogja a folyóirat, ezeknek összefoglaló ismerte-
tését annak idején i t t is adni fogjuk. 

Diákok mint hírlapírók. 
A sajtónak vi lághatalmi jelentősége manap-

ság nagyobb, mint valaha. Újságok olvastatása 
a lakjában már régebben betette lábát az isko-
lába, ahol mostanában ríj abb tért hódított. 
New-York város iskoláinak tanulói ugyanis 
„Youth and School" ( I f j ú ság és iskola) címmel 
á j ságot szerkesztenek, amelynek sikerét misem 
bizonyítja jobban annál, hogy az előfizetők so-
rában nemcsak az Egyesül t Államok vala-
mennyi iskolája, hanem sokezer felnőtt is sze-
repel; számuk állítólag egy millióra riíg. Ezzel 
a csattanós eredménnyel szemben azonban nem 
hal lgathat juk el pedagógiai aggályunkat, mert 
az iskola eredeti rendeltetése a tanulás, a hír-
lapírásra haj lamos és tehetséges tanulók ebbeli 
hivatásuknak az iskolázás után tehetnek és 
tegyenek eleget, nehogy tanulmányaik kár t 
szenvedjenek. 

A külföldi tankönyvek dsungeljéből. 
Jaroslav Honcik, Tele kiadásában. Joza. Rolik 

tollából egy „Raz — dva" című, a cseh iskolák-
ban használt daloskönyv jelent meg, amelyben 
a következő, a népek kiengesztelését „dicsőítő" 
költemény olvasható: 
Aki a tótot szereti — üdv neki, éljen! 
Aki a csehet szereti — üdv neki, éljen! 
Aki a horvátot szereti — üdv neki, éljen! 
Aki a szerbet szereti — üdv neki, éljen! 
Aki a szlovént szereti — iidv neki, éljen! 
Aki a bolgárt szereti — üdv neki, éljen! 
Aki az oroszt szereti — üdv neki, éljen! 
Aki a lengyelt szereti — üdv neki, éljen! 
Aki a rutént szereti — üdv neki, éljen! 

Aki a magyart szereti — azt üsse meg a guta! 
És aki a németet szereti — azt üsse meg a guta! 

A Pester Lloyd, amely ezt a pá r j á t ritkító lírai 
ömlengést január 22-i esti lapjában vezető helyen 
közli, helyesen jegyzi meg, hogy ehhez nem kell 
magyarázat . 

Fasiszta propaganda külföldön. 
A P. Ll. római levelezője a következő érdekes 

és jellemző élményről emlékezik meg, amelynek 
hőse egy oslói (régen krisztiániai) gimnázium 
Ivo Caprivo nevű kis balillája. Amikor a föld-
ra jzórán Olaszországra kerül t a sor, a t anár a 
tankönyv nyomán utalt arra, hogy az olasz föld-
mívesek sanyarú viszonyok között élnek. Erre 
felpattant a kis Ivo és kijelentette, hogy a tanár 
rosszul van tájékoztatva. — H a te jobban tudod 
— válaszolt a tanár —, három napon belül írás-
ban megcáfolhatod tévedésemet. — Ez valóban 
meg is történt, és a dolgozat a tanár t annyira 
meggyőzte, hogy az egész osztály előtt felolvasta, 
a kisfiút megdicsérte és a r r a buzdította, hogy 
a kiadónak xíj kiadást a jánl jon. A dolgozat ala-
possága mellett szólnak a duce beszédeiből köl-
csönzött idézetek, a gabonacsatáról és a pontini 
mocsarak kiszárításáról felvett képek, amelye-
ket a tanuló az oslói helyi fasciótól szerzett be. 
A külföldi fasiszta-mozgalom vezértitkársága 
Ivo Caprivót nyomban csoportvezetővé nevezte 
ki és előterjesztette az érdemkereszttel való ki-
tüntésre. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A j a n u á r J9-én 
Mosdóssy Imre elnöklésével megtartott rendes 
felolvasóülésen elsőnek dr. vitéz Nagy Iván mi-
niszteri segédtitkár tar tot t „A magyar diák kül-
földön egykor és most" címmel előadást. Utalt 
mindenekelőtt arra, hogy a kul túrák fejlődésé-
nél a népek kölcsönhatására feltétlenül szükség 
van; ma jd kitért azokra a régi emlékekre, ame-
lyekből kitűnik, hogy már a X I I . sz.-ban tanult 
egy Bethlen nevű diák Párizs egyetemén és az 
Árpádok alatt igen sok fiatal magyar tudós, jo-
gász és teológus kereste fel különösen a padovai, 
a fer rara i és a bolognai egyetemet. Később a 
magyar diákok út ja Bécsbe, Krakkóba, a XVI. 
században pedig a német protestáns egyetemek 
felé i rányult . Mária Teréziától kezdve a külföld-
járás rohamosan csökkent, de a mul t század 
vége felé már újból évenként 1200 diák tanult 
külföldi főiskolákon. A magyar állani ösztön-
díjakkal is támogatta kiváló fiatalok külföldre 
jutását, de intézményesen mégis csak a nagy 
háború után, gróf Klebelsberg Kuno kezdemé-
nyezésére történt meg az ösztöndíjakciónak meg-
szervezése. 1923 óta a magyar állam 1100 fiatal 
tudóst juttatott ki ösztöndíjjal külföldi főisko-
lákra és több mint nyolcmillió pengőt fordított 
a külföldi magyar intézetek építésére, berende-
zésére és az ösztöndíjakra. A volt ösztöndíjasok 
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Kartársaink szíves figyelmébe! 
A N é p t a n í t ó k L a p j a egy-egy év-

folyama több, mint 1000 kéthasábos nagy ol-
dal. Ha azt év végén beköttetjük, olyan hatal-
mas könyvet kapunk, melynek bolti ára 
30—40 P lenne. Ha tartalmát nézzük, könnyen 
megállapíthatjuk, hogy sem a hazai, sem pe-
dig a külföldi tanügyi lapok között nincs 
olyan, amely a neveléstudomány egész terüle-
téről annyi kérdéssel és olyan részletesen fog-
lalkozna, mint a N é p t a n í t ó k L a p j a . Ez 
a lap nevel, tanít s úgyszólván az egész világ 
tanügyének mozgalmairól tájékoztat. Nélkülöz-
hetetlen eszköze ez minden magyar tanító 
továbbképzésének. 

A hozzánk érkező levelekből azt látjuk, hogy 
Kartársaink — különösen a több tanerős isko-
láknál — csak későn és nehezen jutnak ahhoz, 
hogy a N é p t a n í t ó k L a p j á t olvashassák, 
pedig az nagyban hozzájárulna munkájuk tö-
kéletességéhez és megkönnyítéséhez. Olyan 
magyar tanító szinte el sem képzelhető, aki a 

N é p t a n í t ó k L a p j a olvasását nélkülözni 
tudná. Mindnyájan tudjuk, hogy micsoda él-
téket jelent az, ha kéznél van egy-egy olyan 
pedagógiai könyv, amelynek olvasgatásában 
szabad időnkben elmerülhetünk. Éppen ezért 
kérjük Kartársainkat, hogy járassák a N é p -
t a n í t ó k L a p j á t saját eímükre is, azt év 
végén köttessék be s helyezzék saját könyv-
tárukba, melynek igen értékes kötete lesz ez az 
ezeroldalas pedagógiai munka. Az előfizetési 
ára oly csekély, hogy negyedévenként 2 P 40 f-t 
még a legkisebb fizetésből is kell áldoznunk 
önképzésünkre, különösen akkor, ha az a sajá-
tunk is marad. 

Szeretettel kérjük Kartársainkat, buzdítsák 
az egyéni előfizetésre azokat a fiatalabb Kar-
társaikat is, akik még nem tudnák, hogy mi-
csoda szellemi és anyagi értéket jelent a N é p -
t a n í t ó k L a p j a egy-egy évfolyama. 

A szerkesztőség. 

közül eddig több mint húszan lettek egyetemi 
és főiskolai tanárok s hatvanan szerezték meg 
visszatérésük után az egyetemi magántanári fo-
kozatot. Az ösztöndíjasokon kívül természetesen 
a háború után is nagy számmal tanultak más 
diákok is külföldön; volt esztendő, amikor szá-
muk 1800-ra is rúgott. A volt ösztöndíjasok a 
uralt év folyamán megalakították a Collegium 
Hungaricum Szövetséget, amely hivatva van az 
egykori kollégisták további tudományos mun-
kásságának és az életben megfelelőkép való el-
helyezkedésének elősegítésére. — A nagy, elő-
kelő hallgatóság szűnni nem akaró tapssal jutal-
mazta a mindvégig vonzó előadást, amelyet az 
elnök melegen megköszönt. 

A második előadást dr. Barankay Lajos pécsi 
kereskedelmi iskolai tanár tar tot ta: ,A görög 
nevelés szelleme újabb megvilágításokban" cím-
mel. A görög városállamok nevelés- és művelő-
désügye egy szerves állami, társadalmi és val-
lási egységnek volt irányító középpontja. Ezért, 
valahányszor ez az egység felbomlott, az irányt-
kereső politikai lélek előszeretettel fordult a gö-
rög művelődés szellemének tanulmányozása felé. 
Újabban azonban ez a tanulmányozás hibás 
utakra téved. A neveléstörténet egyik-másik né-
met kutatója olyan gondolatokat olvas bele a 
görög művelődés korának lezárt eredményeibe, 
amelyekben az ú j utakra térő politika keres iga-
zolást a maga számára. Nem veszi azonban te-
kintetbe, hogy a görög ember életében a politika 
egészen mást jelentett, mint a miénkben. 

Miiller-Freienfels legújabb történeti műve fel-
tűnően előtérbe helyezi a görög nevelésben a 
sajátos fajiság kiformálásának gondolatát. Sze-
rinte Athén éppúgy, mint Spárta, a katonai ne-
velés célzatát minden más fölé helyezte. W. 
.Taegernek „Paideia" c. munkája szerint a görög 

művelődés szellemének szinte egyedüli tükre a 
tudomány és irodalom. Mindenekelőtt pedig 
Plato neveléselmélete. Mivel pedig a tudomány 
és irodalom szorosan hozzásimul a politika egé-
széhez, ezért a nevelés szinte egyértelmű nála a 
politikai ember képzésével. Ilyen nyomokon ha-
ladva többen külön politikai nevelés szükséges-
ségét hangoztatják. Jaeger gondolatának tovább-
fűzéseként a túlzók már az ősi pogány hithez 
való visszatérést sürgetik. Th. Litt szintén abból 
a gondolatból indul ki, hogy az antik szellem 
minden korra nézve az .,örök jelent" képviseli, 
ami félreértésre ad alkalmat. Szerintünk a meg-
okolás egyedül a paideia eszméjéből és lényegé-
ből kisugárzó ama tanulságokban van, hogy a 
nevelés szerepének a jelzett egység kialakításá-
ban nem a hatalom parancsára, hanem önként, 
mintegy a közösségtől kapott lelki niegbizatás 
alapján kell adódnia. 

Ezt az előadást is tetszéssel fogadta a közön-
ség, köszönettel az elnök. 

H I R E KX 

A IX. Egyetemes Tanítógyűlés rendező-
bizottságának közleményei. 

Tagdíj. A IX. Egyetemes Tanítógyülés ren-
dezésével kapcsolatban felmerülő kiadások, va-
lamint a gyűlés naplójának költségei a magyar 
tanítóság által felajánlott 1—1 pengős tagsági 
díjakból fedeződnek. Az 1 pengős tagsági díjat 
nemcsak a IX. Egyetemes Tanítógyűlésen meg-
jelenő, de minden tanítónak be kell fizetnie. Kér-
jük tehát az igazgató-tanító, illetőleg vezető-
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tanító kartársakat , hogy legkésőbb február hó 
1-én a tantestületük tagjaitól gyűjtsék össze a 
tagsági dí jakat és az egybegyűjtöt t bianco 
csekkbefizetési lapon a „Magyarországi Tanítók 
Országos Szövetsége, Budapest. 54554. sz." csekk-
számlájára fizessék be. A befizetési lap hátlap-
j á n a beküldött összeg célját és amennyiben le-
hetséges, a befizetők neveit is közölni kérjük. Ahol 
helyhiány miat t ez lehetetlen volna, úgy a be-
fizetők névsorát levélben ké r jük ugyanakkor 
tudatni. Meg vagyunk győződve, hogy nem lesz 
egyetlen magyar tanító sem, aki megvonja a 
tanítói közösségtől a nemes áldozatkészségnek e 
szerény filléreit. 

A vitéz tanítók figyelmébe. A IX. Egyetemes 
Tanítógyűlés rendezőbizottsága kéri mindazokat 
a vitézzé avatott tanítókat, akik az egyetemes 
gyűlésen résztvgnni szándékoznak, hogy címüket 
közöljék az Országos Tanítószövetség központi 
i rodájával : Budapest, IV., Magyar-utca 38. sz. 

Különvonatok. Az egyik nagyobb vidéki város 
tanítósága elhatározta, hogy a IX. Egyetemes 
Tanítógyűlés nap já ra különvonat beállítását 
kéri a M. kir . Államvasútak igazgatóságától. 
A vonat reggel 8 órakor érkezne Budapestre és 
este 10 óra u t án indulna vissza. Ügy tudjuk, 
hogy a M. kir. Államvasutak 300—400 jelentkező 
esetén nem zárkóznak el a kérelem teljesítése 
elől. Nagyobb vidéki gócpontok tanítóságának 
figyelmébe a j án l juk az ötletet. 

Szállás. A rendezőbizottság kérelemmel fordult 
a Székesfőváros polgármesteréhez, hogy április 
15. és 16.-ára a fővárosi diákszállókat, illetve 
férőhelyeket bocsássa rendelkezésére. Kérelmünk 
teljesítése esetén a diákszállókban 150 kar társat 
helyezhetünk el. 

A IX. Egyetemes Tanítógyűlés napirendje: 
1. Április 15-én d. u. órakor a Tanítók Fe-

renc József Házában levő hősi halált halt taní-
tók emléktáblájának megkoszorúzása. 

2. Április 16-án reggel 8 órától gyülekezés a 
pesti Vigadóban. Belépéskor a tagsági jegy fel-
mutatandó. A gyűlésre érkezők a rendezőbizott-
ság útmutatása alapján helyezkednek el. 

3. Április 16-án d. e. órakor báró Eötvös 
József szobrának megkoszorúzása. A bizottság 
a Vigadóból indul reggel 8 óra 25 perckor. 

4. Április 16-án d. e. 9 órakor az egyetemes 
gyűlés megnyitása. Tárgysorozat: 1. Himnusz. 
2. Megnyitó. Ta r t j a Rákos I s tván kir. tanácsos, 
elnök. 3. A közgyűlés hódoló távirata a kor-
mányzóhoz. A miniszterelnök távirat i üdvözlése. 
4. A megjelent előkelőségek üdvözlése. 5. Meg-
nyilatkozások. 6. Mit tegyünk a népiskola, a nép-
oktatás fejlesztése érdekében? Előadó: Ekamp 
Nándor szfőv. szakfelügyelő-igazgató. 7. Mit te-
gyünk a társadalom érdeklődésének az iskola-
ügy iránt való fokozása és a nemzeti egység 
megvalósítása érdekében? Előadó: Sugár Béla 
áll. el. isk. igazgató-tanító. 8. Mit tegyünk a 
tanító sorsának megjavítása érdekében? Előadó: 
Ormós Lajos ref. el. isk. igazgató-tanító. 9. Zár-
szó. Tar t ja Rákos István kir. tanácsos, elnök. 
10. Szózat. Minden tételhez csak öt hozzászólás 
engedélyezhető. A hozzászólások ideje legfeljebb 

3—3 perc. A hozzászólók a kijelölt t i tkárnál előre 
jelentkezni tartoznak. A felszólalók az előadói 
asztalhoz mennek s ott mondják el mondanivaló-
jukat. Amennyiben a felszólaló az előadói javas-
latot módosítani kívánja, javaslatát , a felszóla-
lással egyidejűleg, írásban is köteles benyújtani . 
Az egyetemes gyűlés határozatait a Tanítószö-
vetség elnöksége h a j t j a végre. 

5. Április 16-án déli 1 órakor zárt sorokban fel-
vonulás a Hősök Emlékkövéhez. 

6. Április 16-án d. u. K3 órakor ünnepi ebéd a 
Tanítók Házában. 

Irodalmi pályázat. A M. Kir. Balatoni Intéző 
Bizottság „Mit tehet a tanító a balatoni fürdő-
élet fellendítése érdekében?" címen irodalmi 
pályázatot hirdet. 

A pályamunkákban foglalkozni kell mind-
azokkal az eszközökkel és módokkal, amelyek-
kel az iskolában és az iskolán kívül a Balaton 
és az ottani fürdőélet iránt érdeklődést és vá-
gyat kelthetünk. A pályázónak rá kell mutatnia 
a balatonmelléki tanítók azon feladatai ra is, 
amelyekkel azok községük népét a vendégekkel 
való érintkezésre s a szíves vendéglátásra tanít-
ják, szoktatják úgy, hogy a vendégek is jól érez-
zék magukat, meg a vendéglátó gazdák is meg-
találják a maguk számításait. Tervet kell nyúj-
tania a r ra vonatkozóan is, hogy a balatonmel-
léki taní tó miként i rány í tha t ja a vendégek 
figyelmét az ottani szép és helyes népszokásokra, 
néprajzi adottságokra és népművészeti alkotá-
sokra, hogy ezzel hozzájáruljon a Balaton vidé-
kének megismeréséhez, megszeretéséhez s a ven-
dégek kellemes szórakozásához. 

A legjobb pályamunka 50, a következő kettő 
pedig 25—25 P jutalomban részesül. 

A pályamunkák, jeligés levéllel, 1935. évi már-
cius hó 15-ig a Néptanítók Lapja és Népműve-
lési Tájékoztató szerkesztőségéhez küldendők s 
azokat április hó l- ig a Balatoni Intéző Bizott-
ság és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
kebeléből alakult bizottság fogja elbírálni. 

Szentiványi Károly prépost a népkönyvtárakért . 
Szentiványi Károly gyulafirátóti prépost, aki 
az iskolánkívüli népművelés legelső munkásai 
közé tartozik, s aki a népművelés országos kér-
déseivel irodalmilag is foglalkozott, most a nép-
könyvtárak érdekében emelt szót. Veszprém vár-
megye ezévi közgyűlésén, amelyen dr. Kenessey 
főispán is résztvett, s amelyen dr. Porubszky 
Elemér vármegyei főjegyző elnökölt, a prépost 
különös örömmel üdvözölte a vármegye nép-
művelési munkatervét, amelyben a népkönyv-
tárak gyarapí tása is szerepel. Szerinte is a nép-
könyvtár a népi műveltségnek leghathatósabb 
eszköze és sajnálat ta l vette tudomásul, hogy a 
népkönyvtárak számának szaporítása ma már 
általában nem történik olyan mértékben, mint 
történt a mult években. 

Az Országos Gárdonyi Irodalmi Társaság fel-
olvasó ülése. Az Országos Gárdonyi-Társaság 
most tar to t ta meg január havi felolvasó ülését. 
Simon La jos elnök „Mikor az író elindult" cí-
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men nyitotta meg a felolvasó ülést. Kiss Meny-
hértről, a Társaság elhúnyt alelnökéről Köves-
kuty Jenő emlékezett meg. Cz. Baán Jolán sza-
valóművésznő Kiss Menyhért költeményeiből 
szavalt, dr. Tarczay Gizella és Kiss Gábor (Szol-
nok) költeményeikből adtak elő. Kőszeghy Ist-
ván humoros elbeszélést olvasott fel. Végül 
Homonnay Lajos zeneszerzőnek Gárdonyi, Pe-
tőfi, Simon Lajos, Lehotzky István és dr. Be-
reczky Sándor verseire ír t zeneszerzeményeit 
énekelte Sz. Zsögön Lenke operaénekesnő, a 
szerző zongorakísérete mellett. A zárószó nyo-
mán Simon Lajos bejelentette, hogy az Országos 
Gárdonyi-Társaság Gárdonyi Géza síremlékének 
felállítására országos mozgalmat indít. E célból 
Prihoda István neves festőművész által el-
készíttette Gárdonyi Gézának művészi rézkarcát 
s az ebből befolyó jövedelmet az egri Gárdonyi-
síremlékre adja. 

Ünnepélyes népművelési est Kiskúnhalason. 
Nagyszabású népművelési estet rendezett j anuár 
19-én a kiskunhalasi Népművelési Bizottság Fe-
kete Imre dr. polgármester vezetésével. 

A népművelési esten megjelent Marschall Fe-
renc dr. földmívelési ál lamti tkár is, aki az est-
nek első előadója is volt. Kívüle még két elő-
adó szerepelt: Szladits Károly dr. budapesti 
egyetemi nyilvános rendes tanár és Nyáry Béla 
dr. kormányfőtanácsos, a kalocsai ügyvédi ka-
mara elnöke. A népművelési est alkalmából le-
utaztak Kiskúnhalasra Nevelős Gyula dr. kul-
tuszminiszteri tanácsos, továbbá Balázs Vilmos 
vármegyei tb. főjegyző és Bocsánczy Lukács dr. 
népművelési titkár. Az est azzal vette kezdetét, 
hogy a kiskunhalasi népművelési dalárda a pol-
gármester házánál magyar dalokkal üdvözölte 
az ünnep alkalmából egybegyűlt vendégeket. 
Este hét órakor Marschall ál lamtitkár a város-
házán fogadta a helybeli iparosok és kereskedők 
küldöttségeit, valamint a pirtói földhöz jut ta tot t 
földmíveseknek egy csoportját . Az utóbbiak — 
csupa szegény ember — köszönetet mondtak az 
államtitkárnak egyik legutóbbi szociális intéz-
kedéséért és egyúttal egy kis olvasnivalót, nép-
könyvtárat kértek tőle. (Kissé még újszerűen, de 
egyben örvendetesen is hangzik, mikor szegény 
földmívesek az államtitkártól „egy kis —• ol-
vasnivalót" kérnek.) Marschall államtitkár ki-
látásba helyezte a kérés teljesítését. A fogadások 
után az előadók a közgyűlési terembe vonultak. 
A termet zsúfolásig megtöltötte a közönség, 
amely magában foglalta a város társadalmának 
minden rétegét, a legelőkelőbbektől a legegysze-
rűbbekig, az egyház, a katonai és polgári ható-
ságok és különböző intézmények képviselőit. 
A dalárda, amelyet Krafcsik József állami tanító 
vezényelt, elénekelte a Magyar Hiszekegyet, az-
után Fekete polgármester beszámolt a kiskún-
halasi népművelés állapotáról. A városnak és 
kiterjedt tanyavilágának népművelési munkájá t 
számadatokkal vi lágí tot ta meg, rámuta tva az 
évi eredmények ugrásszerű emelkedésére. U tána 
következett Marschall á l lamti tkár előadása a 
gazdasági ku l tú ra jelentőségéről és legfon-
tosabb ágairól. Széles körben, biztos tájéko-

zódással és olykor költői lendülettel világí-
tott r á a mai közélet gazdasági területeire, 
mindenüt t megjelölve az iskolánkívüli nép-
művelés hivatását . Az á l lamti tkár előadásá-
nak befejeztével Szladits Károly és Nyáry 
Béla foglalkoztak előadásaikban az időszerű 
és általános érdekű jogi kérdésekkel, ame-
lyeket a tá rgy természetében rejlő szárazság 
mellett is könnyen érthetővé és élvezetessé tett 
a laikus közönség részére az előadók fölényes 
szaktudása. 

Az ünnepélyes népművelési estet Nevelős 
Gyula miniszteri tanácsos összefoglaló szavai 
rekesztették be. 

Az előadásokat a nagyszámií közönség mind-
végig lankadatlan figyelemmel hallgatta s ezt 
a közel három órán át tar tó figyelmet csak a tet-
szésnyilvánítások szakították meg olykor egy-
pár pil lanatra. Befejezésül a dalárda a Him-
nuszt énekelte. 

Díszoklevél a magyar nyelv taní tásáért . Grei-
ner Gyula madarasi njT. igazgató-tanítót fel-
keresték azok a német anyanyelvű taní tványai , 
akik 40 évvel ezelőtt j á r t á k hozzá iskolába és 
díszoklevelet adtak át neki hálából azért, mert 
megtanította őket magyarul . 

Ki tüntete t t tanító. A Magyar Zenei és Irodalmi 
Társaság Bertalan Sándor kemenesmagasi ev. 
tanítót az irodalmi pályázatra beküldött ver-
seiért „arany oklevéllel" tünte t te ki. 

A lengyel-magyar kul turál is kapcsolatok ki-
mélyítése. A Magyar Külügyi Társaság folyó 
évi j anuá r hó 24-i ülésén dr. Olay Ferenc kul-
túrtörténet i író, egyetemi m. tanár, miniszteri 
osztálytanácsos, a Társaság elnöki tanácstagja 
„A magyar-lengyel történeti kapcsolatok és 
kulturális egyezményről" t a r to t t előadást. 

Az ülést Berzeviczy Alber t ny. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a M. Tűd. Akadémia és 
a Külügyi Társaság elnöke nyitotta meg s 
abban megemlékezett az ezeréves lengyel-ma-
gyar testvéri kapcsolatokról, amelyeken a nem-
zetek közt szükséges béke erős oszlopaként a 
most megkötött kulturális egyezmény felépült . 

Az előadás első részében a történeti példák 
hosszú sorával ismertette előadó az ezeréves 
lengyel-magyar kapcsolatokat s kiemelte azt a 
hősies küzdelmet, amelyet a testvérnép függet-
lenségéért vívott. Rámuta to t t az 1848—49. évi 
magyar szabadságharcban nagy számban részt-
vett lengyelek lelkes ' támogatására és hősi küz-
delmére, ma jd a lengyelek felszabadítása ér-
dekében folytatot t magyar akciókra. A világ-
háború idejéből utalt arra, hogy a magyarok 
voltak az elsők, akik követelték Lengyelország 
felszabadítását és a képviselőházban párt-
különbség nélkül sokízben ily értelemben szó-
laltak fel. Ismertette az 1920. évi lengyel-szov-
jet háborúban felajánlot t és nyúj tot t segítsé-
günket. A történelem példáiból előadó azt a 
következtetést vonta le, hogy a diplomácia 
szövevényes ú t ja i , a napi politika változó han-
gulatai, külső befolyásolások és egyéb átmeneti 
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T A N Ü G Y I H A P T Á K . 

— Február hónap első felére. — 
Febr. 1. (1899.) Berzeviczy Albert közoktatásügyi mi-

nisztert a Kisfaludy Társaság tagjává vá-
lasztja. 

Febr. 2. (1871.) Pesten meghalt Eötvös József báró, 
a felelős kormány vallás- és közoktatásügyi 
minisztere. 

Febr. 3. (1810.) Született Spies Adolf német tornász. 
Neki köszönhető a tornászatnak német is-
kolákba való bevezetése, melyet később a 
leányiskolákra is kiterjesztett. 

Febr. 4. (1842.) Született Bielz Ede Albert m. kir. 
tanfelügyelő, kir. tanácsos. 

Febr. 5. (1888.) Sopronban született Jausz György 
pedagógus, a lövői képző, majd a soproni 
felsőbb leányiskola tanára, a vasvármegyei 
tanítóegyesület megalapítója, szakíró. 

Febr. 6. (1868.) Eötvös József báró miniszter alapí-
tásában két nyelven megjelenik a Néptanítók 
Lapja. Szerkesztette: Környei János. 

Febr. 7. (1817.) Született Trefort Ágoston közoktatási 
miniszter. 
(1897.) Lőcsén meghalt Hermann Gusztáv 
emberbarát, ki többek között a lőcsei árva-
ház felállítására 100.000 forintot; a lőcsei 
elemi iskolai tanítók fizetésének feljavítására 
10.000 forintot adományozott. 

Febr. 8. (1828.) Született Euler Károly, a berlini 
tornatanító-képző főnöke, iskolai tanácsos, 
szakíró. 

Febr. 9. (1823.) Született Mennyer Józ-sef, Árva vm. 
tanfelügyelője és szakíró. (Altalános tanítás 
és tanodai neveléstan, Nevelés- és tanítástan 
című munkák szerzője.) 

Febr. 10. (1833.) Született Fiedler Henrik német pe-
dagógus és mineralógus, kinek nevéhez fű-
ződik a sziléziai ipariskolák szervezése. 

jelentőségű események hosszabb-rövidebb időre 
eltávolíthatnak egymástól nemzeteket, de a nép 
lelkében élő rokonszenvet, barátságot és test-
véri érzést tartósan senki és semmi sem tud ja 
igaz írtjától elszakítani. 

Az előadásnak második része azzal az 1934. 
évi október hóban aláírt lengyel-magyar kul-
turál is egyezménnyel foglalkozott, amely a 
régi történeti hagyományokon épült fel s való-
sul t meg. Mindkét nemzet felismerve kul túrá-
j u k kölcsönös cseréjének, régi kapcsolataik el-
mélyítésének fontosságát, a lengyel kormány 
kezdeményezésére Varsóban október hó 21-én 
kötötte meg az egyezményt. í g y a két nép 
rokonérzése az érzelmek világából a gyakorlati 
megvalósulás terére lépett. Az egyezmény első 
•cikke a két történelem tanulmányozását teszi 
lehetővé, tanárok és tanulók cseréjét segíti elő, 
irodalmi és tudományos művek kölcsönös for-
dítását teszi lehetővé. A második a végrehaj-
tás céljából vegyes bizottság felállítását ren-
deli el, míg a harmadik és negyedik a végre-
haj tás módozataira nézve intézkedik. 

Á lengyel-magvar kul turá l i s egyezménnyel 
így figyelemreméltó haladást tett az európai 
béke és az egyetemes emberi művelődés ügye, 
míg a régi lengyel testvériség még jobban 

(1878.) Meghalt Fogarasi János nyelvész és 
tanügyi író. (A magyar nyelv szelleme. Mü-
veit magyar nyelvtan elemi részére. Magyar 
igekötőkről.) 

Febr. 11. (1926.) Klebelsberg beterjeszti javaslatát a 
tanyai iskolákkal kapcsolatban. Öt év alatt 
40 millió koronát fordítanak erre a célra. 
(1933.) Meghalt Becker Károly dr. porosz 
kultuszminiszter. 

Febr. 12. (1812.) Született Peregriny Elek pedagógus 
és szakíró, az Akadémia levelező tagja. (Üj 
ABC, Olvasókönyv a fővárosi és falusi gyer-
mekek számára. Olvasókönyv az elemi isko-
lák számára, mely utóbbit a helytartótanács 
megbízásából készítette.) 
(1851.) Született Sturm Albert újságíró, ki 
hazánkban meghonosította szünidei gyermek-
telepek intézményét. 

Febr. 13. (1850.) Született Pásthy Károly pedagógus, 
az összes kecskeméti népiskolák igazgatója, 
a pestvármegyei tanítótestület elnöke, az 
Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja. 

Febr. 14. (1490.) Született Trotzendorf Bálint német 
pedagógus, görlitzi tanító, kinek véleménye 
szerint az iskola célja a vallásosságra való 
nevelés. Eljárása szerint a kisebbeket a na-
gyok oktatják. Metódusa elterjedt Lengyel-, 
Magyar- és Erdélyországban. 
(1844.) Született Kozma Ferenc pedagógus, 
a székelykeresztúri tanítóképző tanára, majd 
igazgatója, Kolozs vm. tanfelügyelője, szak-
és tankönyvíró. 

Febr. 15. (1854.) Született Hajnóczi József hírneves 
pedagógus, Szepes vm. tanfelügyelője. írt 
földrajzi, alkotmánytani és tornászati szak-

- könyveket. 

összekovácsolódott, mert, mint Bem József al-
tábornagyunk halálos ágyán mondta, „nincs 
hata lmas Lengyelország hata lmas Magyar-
ország nélkül, sem erős Magyarország erős 
Lengyelország né lkü l . . . " 

A tetszéssel fogadott előadáson az érdeklődők 
nagy számban jelentek meg, így a lengyel kö-
vetség részéről gróf Mycelski attasé, Lukács 
György ny. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, Eöttevényi Olivér ü. v. alelnök, Póka-
Pivny Béla, a Külügyi Társaság igazgatója, 
Horváth Jenő egyetemi tanár , Balogh Jenő ny. 
miniszter, Száhlender Béla al tábornagy, Szondy 
Viktor külügyminiszteri tanácsos, Prokopy 
Imre ny. főispán, Bartel ny. gépgyár i igaz-
gató stb. 

A kisgazda számadása. Lapunk 1934. évi 19. szá-
mában hasonló cím alat t közöltük, hogy Bara-
nya vármegye Népművelési Bizottsága öt köz-
ségben úgynevezett gazdasági számviteli tan-
folyamot szervezett. Ezek a tanfolyamok mult 
év december havának utolsó napjaiban befeje-
ződtek. A bizottság azt a kitűzött célját, hogy 
a tanfolyamok önálló kisgazda-hallgatói között 
legyenek olyanok, akik a folyó nap tá r i évtől 
kezdődőleg rendes gazdasági könyvvitelt vezetni 
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fognak, elérte. Egy-egy tanfolyamnak 18—25 
hallgatója volt. A záróünnepélyen a hallgatók 
bemutatták az általuk összeállított és vezetett 
gazdasági számviteli könyveket. Ezekben a köz-
ségekben 5—8 hallgató a bizottság által rendel-
kezésükre bocsátott nyomtatványokon most ja-
nuár 1-ével a rendes könyvvezetést megkezdte. 
A végzett hallgatók kezében vezérfonal van, 
amely munka közben az állandó útmutatás t meg-
adja . A gazdasági számviteli munkára most már 
felfigyeltek a község lakói és a szomszédos köz-
ségek is. 

Találkozó. Felkérem azokat a kartársainiat , 
akik 1910. évben a sárospataki állami tanítóképző 
intézetben tanítóképesítő vizsgát tettek, hogy a 
25. éves találkozó előkészítése végett címüket ve-
lem közöljék. Andorkó Béla áll. isk. igazgató, 
Bodrogkeresztúr. 

Tanítóképzőintézeti növendékek sikere. A József 
Ferenc főherceg legmagasabb védnöksége alatt 
működő „Magyar Zenei és Irodalmi Társaság"-
nak a mult évben hirdetett pályázatán a pápai 
m. kir. állami tanítóképző-intézet növendékei is 
résztvettek. A pályázók közül Palik József V. 
éves, Asztalos Sándor, Baghy István, Eöry Dé-
nes és Vadas I s tván júniusban végzett növendé-
kek arany és ezüst oklevelet nyertek. 

Ki jav í t j ák a külföldi tankönyvekben a Magyar-
országra vonatkozó hibás adatokat . A Szellemi 
Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának 
Tankönyvügyi Albizottsága dr. Fináczy Ernő 
egyetemi tanár elnöklésével ülést tartott. Az 
ülésen dr. Olay Ferenc egyetemi magántanár, 
miniszteri osztálytanácsos, az albizottság elő-
adója ismertette azokat az újabb eredményeket, 
amelyeket a nemzetközi tankönyvrevizió során 
sikerült a bizottság munkássága következtében 
elérni a Magyarországra vonatkozó téves adatok 
kijavítása terén. Különösen eredményesnek mu-
tatkozott ezen a téren az állami ösztöndíjasok 
bevonása a tankönyvreviziós munkálatokba. 
Eredményes lépésekkel haladt előre az amerikai 
tankönyvek felülvizsgálata is. Elő fogja segíteni 
a Magyarországra vonatkozó hibás adatok ki-
küszöbölését a különböző országokkal kötendő 
kulturális egyezmények kapcsán történő és a 
tankönyvekre vonatkozó megállapodás is, ame-
lyeknek értelmében az egyes országok vállalják 
a téves vagy célzatos kifejezések törlését. 

Helyreigazítás. Lapunknak január 1-én megjelent szá-
nxáhan „Irodalmi pályázatunk eredménye" c. tudósí-
tásunkba tévedés csúszott. Ugyanis nem Dózsa Gábor, 
hanem Dózsa Béla nyerte az 50 pengős pályadíjat. 

Halálozás. Bidovszky György ny. kincstári 
rk. igazgató-tanító és kántor, ipariskolai igaz-
gató, életének 63. évében hosszas szenvedés és 
a halotti szentségek áj tatos felvétele után f. évi 
január hó 4-én Tokajban meghalt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Elismerés és köszönet. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

dr. Brey er I s tván győri megyéspüspöknek azért, 
hogy 3000 pengős adományával lehetővé tette a 
csépi róm. kat. elemi iskola felállítását, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

Könyvajánlás . 
A szerzők neve: Dr. Dóczy Sámuel és dr. Po-

gány Dezső. A könyv címe: Tanoncügyi jog-
szabályok. Kiadó: „Az Iparoskáté" (Budapest, 
VI I , Rákóczi-út 10). Ára: 3 pengő. Az a j án lá s 
a kereskedő- és iparostanonciskolák tanítói 
könyvtára i számára való beszerzésre vonat-
kozik. 

A szerző neve: Kendoff Károly . A könyv 
címe: „Földrajzoktatás a cselekvő iskolában". 
A kiadócég: szerző. A megjelenés helye és 
ideje: Szeged, 1934. A könyv a lak ja : negyed. 
A könyv á ra : 12 (tizenkettő) pengő. Az a j án l á s 
mely iskolafajok könyvtárai számára való be-
szerzésre vonatkozik: középiskolák tanító(nő)-
képző-intézetek, felső kereskedelmi és polgári 
iskolák tanár i könyvtárai . 

„A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
60.442/1934. VI. szám alatt kelt rendeletével az 
Országos Állatvédő Egyesület kiadásában meg-
jelent 1935. évi Gyermeknaptárt a nép-, közép-
fokú és középiskolák tanulói részére beszerzésre 
ajánlotta. A mű ára 24 fillér. Beszerezhető az 
Országos Állatvédő Egyesületnél: Budapest, IX., 
Ernő-utca 11—13. sz. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Ruszthy-Rusztek Károly: Űj lelkiségre való nevelés. — 
Szalatsy Richárd: A természettudományi tárgyak népisko-
lai tanítási módszerének múltja és jelene. — Mosdóssy 
Imre: A nevelés módszerének vezérgondolatai. — Keleti 
Adolf: A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 1934-ben. — 
Sztankó Béla: Gondolatok Gyertyánffy István írásaiból. 
— Iskolánkívüli népművelés. A veszprémi jellemképző tan-
folyamok. — Gyakorlati pedagógia. Ferenczi István: Két 
testnevelési óra a tanteremben. — Hazai és külföldi tan-
ügyi lapokból. Művészi nevelés: tegnap, ma, holnap. •— 
Az iskolásgyermekeket fenyegető közlekedési balesetek lélek-
tani okai. — A kézimunka helye az elemi iskola első osz-
tályában. — Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi 
irodalom. — Külföldi szemle. — Kartársaink szíves figyel-
mébe. — Egyesületi élet. — Hírek. A IX. Egyetemes Ta-
nítógyűlés rendezőbizottságának közleményei. — Tanügyi 
naptár. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Melléklet: Manó Iván: Nemzetvédelem. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
"""PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el. hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 
GYÖNGYÖSPATÁN nyugdíjazás folytán megüresedett 

tanítónői állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása 
törvényszerű. Helyi javadalma 60 százalék, 2 értékegy-
ség. A többi államsegély. Római katolikus iskolaszék. (52) 

LENGYELTÓTI római katolikus egyházközsége kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Énekpróba, választás 
február 21-én délelőtt tíz órakor. Javadalom ötvenhárom 
értékegység. Összes adóit kántortanító fizeti. Kötelessé-
gei egyházmegyei rendeletek szerint, továbbá dalárda 
szervezése, vezetése. Katonaviseltek pályázhatnak. Kor-
teskedés kizáró ok. Megjelenés, költözködés önköltségen. 
Állás megerősítés után elfoglalandó. Ha a helyi osztály-
tanító választatnék meg, állása azonnal betöltetik. Osz-
tálytanítói állásra is pályázók, kántori oklevelesek, ka-
tonaviseltek szándékukat kérvényükben jelezzék. Meg-
felelő nyugdíjasok, kisegítők előnyben. Plébánia, Lengyel-
tóti. (41) 

NYÍRBÁTOR izraelita iskolaszéke nyugdíjazás folytán 
megüresedett I. sz. tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés törvény szerint. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított három hét. Goldstein Dezső, is-
kolaszéki alelnök. (58) 

HÉREG római katolikus egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Helyi javadalom 60 értékegység, amely áll 5 kh. 
1040 D-öl szántó, 4 kh. 1104 D-öl rét, 2 kh. 1560 D-öl 
erdő, 106 D-öl nádas, 42 D-öl kápasztás, 456 D-öl kert. 
40 ürm.3 kemény tűzifa, 19-2 hl. búza, 120 pengő munka-
váltság, 60 pengő favágás és behordás, 54-40 pengő pár-
pénz, stóla és államsegély. Lakás természetben és kert. 
Kötelesség: dalárda, leventeoktatás, az egyházközségi 
jegyzői teendők. Megjelenés, költözködés önköltségen. Vá-
laszbélyeg melléklendő. Pröbaéneklés február 24-én dél-
előtt, választás délután 3 órakor. Állás a megerősítés után 
azonnal elfoglalandó. Kérvények okmányokkal felszerelve 
az egyházközség elnökéhez, Héreg, u. p. Tarján, Komárom 
vármegye küldendők. (46) 

SZÉCSÉNYFELFALU római katolikus egyháztanácsa 
az itteni kántortanítói állásra február 21-i határidővel pá-
lyázatot hirdet. Javadalma 29 értékegység, lakás termé-
szetben és törvényes államsegély. A választásnál az 
iskolaszék figyelemmel lesz a VKM 69.030—1934. számú, 
valamint a 69.500—1934. számú rendeletekre. Okiratok a 
VKM 69.870—1933. számú rendelet szerint hiánytalanul 
beküldendők Uhlárik István egyházközségi elnökhöz, 
Endrefalvára (Nógrád m.). Válaszbélyeg melléklendő. 
Kántorpróba. és választás február 24-én délután lesz. (45) 

ALSÓVÁMOS római katolikus egyházközsége a más-
állásra költözés miatt megüresedő egytanítós kántortanítói 
állására pályázatot hirdet, jelen hirdetés megjelenésétől 
számított 21 napig. Javadalma: 20 értékegységre felvett 
természetbeni járandóság (6 hold és 4 négyszögöl szántó, 
VA q párbér kétszeres, 210 kéve puhafarőzse) és 306 P. 
Többi államsegély. Lakása áll 2 szobából, konyhából, elő-
szobából, 2 kamrából és istállóból. Énekkarszervezés, isko-
lánkívüli népművelés, leventeoktatás kötelező. Korteske-
dés, akár közvetlen, akár közvetett, kizáró ok. Útiköltség 
meg nem téríttetik. Válaszbélyeggel ellátott kérvények 
plébánia hivatalnak, Alsóvámos, Győr megye, külden-
dők. (57) 

GIGE november 15-i számban megjelent pályázati hir-
detését február 22-ig meghosszabbítja. (54) 

I löGYÉSZ izr. hitközségénél megüresedett tanítói ál-
lásra pályázatot hirdetek 21 napi határidővel. Javadalma-
zás törvényes. Kellően felszerelt kérvények Fleischman 
József iskolaszéki elnökhöz küldendők. (44) 

nyugdíjazás folytán megüresedett vezetőnői állásra pályá-
zatot hirdetünk. Pályázathoz melléklendő: óvónői ok-
levél, erkölcsi, illetőségi és működési bizonyítvány, testi 
és szellemi alkalmasságot igazoló hatósági orvosi bizo-
nyítvány. Fizetése: államtól havi 36 pengő, községtől 
54 pengő és természetbeni lakás. Pályázati határidő 1935 
február 21. Községi óvodai felügyelő bizottság. (42) 

I V , P e t ő f i S á t x d o v u i c a 3 . 

A m. t . Taní tó i Karnak 6 havi folyószámlahitel vagy 5 százalék pénz-
tári engedmény . 

Tiszta selyem 
marocaine, minden A ' Q f l 
színben " ' " 

Fehér Cloque c « c a 
belépőre és ruhára.. ^ 

Fekete ripsz 
vagy ottoman müse-
lyem, kabátra ^ 

Bouclé rayé j . q a 
minden színben . . . " * V 

Hatalmas választék 
a legfinomabb 

selyemújdonságokból! 
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H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

INGYEN helyettes ajánlkozik. Cserélne Szabolcsból 
görög katolikus tanítónő. Ajánlatok „Csere" jeligére a ki-
adóba. (53) 

FŐVONALNÁL, katolikus osztott népiskolától bárhova 
cserélek. 90 százalék államsegély. Jelige ,.Modern la-
kás". (40) 

IGAZGATÓ tanítópár cserél tiszaparti, fővonalmenti 
nagyközségből. Nyolcszáz pengő fixjellegű mellékes. Ta-
nonciskolái képesítés előnyös. Községi vagy államival. 
„Tavasz" jeligére. (43) 

BETEGSZABADSÁGON levő tanítónőt ingyen helyet-
tesítek. Józsa Ilona, Miskolc, Szentgyörgy 68. (48) 

„Lesz még feltámadás" stb. irredenta költemények kap-
hatók 40 filléres levélbélyegért Sántha Jánosnénál, Kever-
mes, Csanád vm. (51) 

CSERÉLEK héttanerős, gyönyörű iskolától bárhova, 
de csak községi vagy állami tanítóval. Jelige: „Mi-
előbb". (47) 

CSERÉLNE katolikus tanítónő Veszprém szomszédsá-
gából, vasútmenti nagyközségből, Budapest közelébe. „Ta-
vaszra." (50) 

Tiboldi József művei: Sza valókórusok. Kétszólamú 
hazafias dalok. Háromszólamú hazafias dalok. Három-
szólamú népdalok. Kétszólamú kurucdalok. Háromszólamú 
kurucdalok. Férfikarok. Vegyeskarok. Gyermekdalok. 
Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pest-
erzsébet, Vas Gereben-utca 11. (19) 

KÖRÖSPARTON, modern tanyai, községi, osztatlan is-
kolától — szép lakás, strandfürdő, kitűnő műút a 2% 
km-re levő járási székhelyre, neveltetési szempontból elő-
nyös — cserélnék református állami, községi tanítóval, 
tanítónővel, többtanerős iskolához, vasútállomással bíró 
nagyközségbe, városba. „Lelkiismeretes" jeligére a ki-
adóba. (49) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

CSERÉLNE római katolikus kántortanító Miskolc mel-
lől, miskolci vagy nagyközségű tanító, kántortanítóval. 
Kántoriak tisztán mellékesek. Jelige: „Teljes fizetés". (55) 

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 

REMÉNYINÉL ^"LVI'-OO. 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z á r j e g y z é k e m e t 

KISÁLLATTENYÉSZTŐK LAPJA előfizetési díja 6 P, 
a MÉH című lappal együtt csak 8 P. Mutatványszám in-
gyen, Budapest V, Arany János-utca 1. (56) 

HASZNÁLTASSA iskolájában miniszterileg engedélye-
zett szépírási füzeteimet. Azokban a tanulók világoszöld 
betűkre írnak, így rendetlen írásaikat meglepetésszerűen 
a legtökéletesebbre szabályozzák. Darabja 20 fillér. Na-
gyobb megrendelésnél 25% kedvezményt adok. Postakölt-
séget fizetem. Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest I, 
Németvölgyi árok 34. (540) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

SZÁZ alma- vagy körtevadonc 2 pengő. Lukács P. ta-
nító, Bodrogolaszi. (627) 

KAR TÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÖT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Emőné. 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjtemény. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettcl. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (52) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Reszleir* is. 

Kitüntetve a «llíg összes államaiban! 
M ű v é s z i f sen j a v í t ! 
Legjobb húrokat készit! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B u d a p e s t V I I I , R á k ó c z i - ú t 71 . 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10*/« engedm. v. jut . 

Ii »1 

A T A N É V II. F E L É R E 
M I N D E N E L E M L , I P A R O S * É S K E R E S K E D Ó T A N O N C D S K O L A 

törzskönyvi=, oktatásikezelési=, számviteli= 
és egyéb hivatalos nyomtatványait 
célszerű mielőbb megrendelni. Nyomtatványsárjegyzéket kívánatra készséggel küld 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T , V I I I . K E R Ü L E T , 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 ) 
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A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

» B E N C Z Ú R F E S T E K E T 
H a j ó t a k a r , e z e k e t k é r j e ! 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniamgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények ! 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg• 
előnyösebben és legolcsóbban szerezs 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

n Olvasóink Heveimébe ajánl juk az 

o p e r a z o n g o r a t e r m e t , 
hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII , Klauzál .utca 3 5 . s z . 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Aradi-u. 66. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí-
tést, hangolást , homlokzatsípok készí. 
iését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett . 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

Avkóig, 
Még ma. de legkésőbb holnap 
kísérelje meg a jó Kathreiner 
malátakávét és a Franck kávé* 
pótlékot. Rögtön megérti, hogy 
miért is kedvelik annyian már 
évtizedek óta. 

b a r a k o v i t s j á n o s 
műorgonaépltő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

ú j o r g o n A t 
átépítést, homlokzati sípokat, 
mindennemű javítást a leg-
mérsékeltebb áron vállal. 

Könyvek, folyóiratok legjobb beszerzési forrása az 
EGYETEMI KONYVESBOLT 

• Budapest IV, Kossuth Lajossu. 18. 

Ne nélkülözze egyetlen 
tanító sem 
a tanítás nehéz munkájánál a 

N É P I S K O L A I 

E G Y S É G E S 

V E Z É R K Ö N Y V E K E T 
Éljen az alkalommal és rendelje meg kedvező 
részletfizetésre. Kívánatra kimerítő tájékoztatót 
küld és egyéb népművelési- és pedagógiai se-
gédkönyvet is készséggel szállít kedvező részs 
letfizetésre a 
• 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6 
(GÓLYAVÁR) 

ISKOLAI, M Ű K E D V E L Ő I E L Ő A D Á S O K R A ÉS BÁLI 

JELMEZEKET K Ö L C S Ö N Ö Z 
N E M Z E T I R U H A T Á R 
BUDAPEST VILI, MÚZEUM-KORÚT 2. 
( I S K O L Á K N A K K E D V E Z M É N Y . ) 
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• közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

I Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium=raktár 

I HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfótől a második utca jobbra. 

I Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52 

5 ZÉNÁSY 
TAKARÉKIRÓNJA 

új korszakot jelent az irónok terén. 

10 cm hosszú visszacsavarható béllel, 
feleslegessé válik a hegyezés. 

Ára P 160, vastag béllel P V80 és 8 színben 
kapható. Beszerezhető a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda útján is. 

d ö r e n h e n r i k é s t á r s a 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi.út 20 -22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasáliványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 

p 

2 6 - — 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 
Magyarország új plasztikáé hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm .. 26'— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26"— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPESTIV, KAMERMAYER KÁROLY»U. 3 

LOPOf GYULA ?odapes-in' Bécsisút 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárfőhelye 
l u k a c s BÚTOR a r u h A z 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek. 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

H E G E D Ű , V I O L A , C S E L L Ó 
vagy^bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h ú r o k a t a 

legjobbat hozzuk forgalomba. Művész: 
hegedűsépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczistárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

g y á r i á r o n ! 
Ismertetőt bármely hangszerről díjtalanul kü ld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYAR 

S T O W A S S E R — « 
Az egyedüli hangszergyár az országban. 

Több ilyen gyár nincs 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

^UDAPEST 
G Y Á R T E L E P ÉS K Ö Z P O N T 

VI, R Ó Z S A - U T C A 5 5 . S Z . 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön». 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt» 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal» 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A BULCSú»u. 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 mmm^amm—m 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteménye» 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékün» 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent k iadásunkban Renner: Fizikai gyakorta. 
tok című műve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetet len minden fizikával fog* 
lalkozó taní tónak 1 

21,704. — Királyi Magyar Egyetemi Myomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 3=ik számához. 

A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I 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 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. N e csak szép előadásokra tö reked jünk ; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást, tudásfitogtatást kerüljük. 

]VEHZET¥ÉDELE9I. 
írta: M A N Ó IVÁN m. kir. őrnagy. 

A trianoni békekötés igazságtalanságát sínyli 
ma minden magyar ember. Veszteségeinket 
külön fájdalommal tetézi az a tudat, bogy ellen-
ségeink fegyveres győzelem nélkül győztek le 
minkét. A volt központi hatalmak hadseregei 
— és így köztük a magyar csapatok is — a 
háború utolsó pillanatáig ellenséges földön 
állva, diadalmasan harcoltak; a háborút mégis 
elvesztettük és a vesztett háború következ-
ményeképen viselnünk kell a reánk mért szo-
morú sorsot. Valószínű, hogy minden hazája 
sorsán aggódó magyar ember, de különösen a 
harctereket jártak, gondolkoztak ezen a kér-
désen és mindenki igyekezett magának meg-
magyarázni, hogy mi is volt a háborúvesztés 
igazi oka? 

A világháború az első hónapok mozgó had-
műveletei után állásháborúvá változott. A há-
borúban résztvett milliós embertömegek hatal-
mas, a műszaki tudomány minden eszközével 
épített földalatti erődítményekbe húzódva úgy-
szólván mozdulatlanul álltak egymással szem-
ben. A bevehetetlen harcállások megtörésére 
pedig a fegyvertechnika egyre hatásosabb és 
borzalmasabb fegyvereket talált ki. Egymás-
után jelentek meg a harctereken a különböző 
nagy űrméretű tüzérségi lövegek, a mérgező 
gázok, az aknavetők és a háború lassanként az 
anyag harca lett az ember ellen. A hadviselő 
nemzetek a hosszú évek alatt élő és anyagi erő-
forrásaikat teljesen kimerítették, a háború el-
sorvasztó és kimerítő háborúvá vált. 

Az állásharc katonai, fegyveres döntéssel 
nem bíztatott; a hosszú háború felőrölte az 
abban résztvett tömegek idegzetét és erkölcsi 
erejét. A háborúban az lett a győztes, aki job-
ban bírta idegekkel, erkölcsi kitartással. Két-

ségtelen, hogy a háború végén már minden had-
viselő félnél a bomlás tünetei mutatkoztak. Fe-
lelős államférfiak és hadvezérek emlékirataiból 
ma már megállapítható, hogy csak néhány hó-
napi kitartásra lett volna szükség és az er-
kölcsi összeomlás ellenségeinknél következett 
volna be. 

A háború tehát bebizonyította, hogy a had-
viselő állata valódi erejét nemcsak fegyveres 
erejének, tehát szárazföldi, tengeri és légi had-
erejének számszerű nagysága, felfegyverzett-
sége és kiképzési foka képezi, hanem döntő je-
lentőségű tényező a nemzet erkölcsi ellenálló 
ereje, kitartása és lelki teherbíró képessége. Mi-
vel ma már a háborút nemcsak a felfegyverzett 
hadseregek vívják meg, hanem abban köz-
vetve a nemzet egész egyeteme is résztvesz, nem 
elegendő az ellenséges állam fegyveres erejé-
nek a megtámadása, hanem meg kell támadni 
annak lelki erejét, erkölcsi ellenállóképességét 
is. A korszerű háború tehát egyszerre több 
fronton indul meg, a fegyveres iTőmérkőzéssel 
párhuzamosan megindul a gazdasági háború és 
a propagandahadjárat néven ismert erkölcsi 
háború is. 

Ez volt az a front, amelyen a központi hatal-
mak, de különösen mi, magyarok, a háborút el-
vesztettük. Míg a nemzet fegyverképes férfi-
lakossága a harcterek poklában hősies küzde-
lemben vívta az élet-halálharcot, azalatt ellen-
ségeink a belső fronton támadva, legyőztek ben-
nünket: munkájuk eredményeképen bekövet-
kezett a belső összeomlás, amely egy szociális 
és nemzetiségi forradalom formájában robbant 
ki és magával rántotta a harctéren küzdő had-
sereget is. A hadsereg összeomlásával pedig a 
nemzet legnagyobb hatalmi tényezőjét vesztette 
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el; a minden oldalról leselkedő, hódító szándékú 
szomszédaink úgyszólván kardcsapás nélkül 
foglalták el a magyar ál lam területének több 
mint kétharmadrészét. 

Mi, magyarok, tehát a sa j á t szomorú sorsun-
kon szereztünk tapasztalatokat az erkölcsi há-
ború, helyesebben az erkölcstelen eszközökkel 
folytatott háború terén és így szükséges, hogy 
megismerkedjünk annak módszereivel, eszkö-
zeivel és fegyvereivel is. 

Mint ahogy a fegyverekkel vívott háborúban 
a szembenálló harcoló felek támadnak vagy 
védnek, úgy az erkölcsi háborúban is t ámadásra 
és védelemre van szükség. Meg kell tehát tá-
madni az ellenség erkölcsi erejének minden 
gyenge és megsebezhető pont já t és be kell ren-
dezkedni a sa já t erkölcsi erőnk megvédésére, 
az erkölcsi ellentállóképesség fenntar tására és 
megóvására. 

Minden olyan törekvést és irányzatot, amely 
a nemzet erkölcsi erejét megbonthatja, vagy 
szándékosan megbontani igyekszik, „nemzet-
rontás"-nak, vagy idegen szóval „defetizmus"-
nak nevezünk. Azt a munkát, amely a nemzet 
erkölcsi épségét megóvni, megerősíteni és fenn-
tartani igyekszik és amely a nemzetrontó mun-
kát megakadályozza, „nemzetvédelem"-nek hív-
juk. 

Hogy a védekezés módjával tisztában lehes-
sünk, ismerkedjünk meg előbb a nemzet er-
kölcsi épségét veszélyeztető tényezőkkel: a 
nemzetrontó munkával. 

A földön tökéletes emberi alkotás nincs. Az 
emberi közületeknek, a nemzetnek és az állam-
nak is vannak hibái, kikezdhető, megtámad-
ható és sebezhető pontjai . Nincs olyan emberi 
közösség, amely a közösség minden t ag jának 
összes igényeit maradéktalanul kielégítené. Így 
az állami és a nemzeti közösségben is mindig 
találhatók elégedetlen egyedek, csoportok és 
társadalmi rétegek, de találhatók olyan elemek 
is, amelyeknek alaptermészete az elégedetlen-
kedés, a rendbontás és a zavartkeltés. 

Mi tehát a támadó erkölcsi hadviselés első 
lépése? Nem más, mint felkeresni és fe lkutatni 
az ellenséges állam vagy nemzet gyenge pont-
ja i t és megsebezni azokat. Ez a munka már 
békében, a fegyveres erőmérkőzéstől függetle-
nül is megkezdődik. Célja az elégedetlenség nö-
velése, az egyes fajok, nemzetiségek vagy tár-
sadalmi rétegek egymás ellen való izgatása, 
végeredményében egy nemzeti, vagy társa-
dalmi forradalom kirobbantása. 

Gondoljunk csak vissza a világháború előtti 
boldog békeidőre, amikor a történelmi magya r 
állam keretén belül megelégedettségben és jó-
létben élt mindenki és a látszólagos nyugalom 
alatt senkisem gondolt ar ra , hogy valójában 
milyen veszedelmes munka folyik a nemzetiségi 
vidékeken. A bennünket környező államok 
ügynökeinek ezrei hálózták be a magyar ál lam 
keretén belül élt faj testvéreiket és izgatták őket 
minden lehető és elképzelhető módon a magyar 
állameszme ellen. A buj togatok egy része ki-
ment a külföldre és a nyuga t i országok köz-
véleményében hintett el hamis vádakat elle-

nünk. A Scotus Viator néven ismert angol hír-
lapíró hí rhedt magyarellenes munkái, a hamis 
adatokat tartalmazó nemzetiségi és nyelvtér-
kópek, amelyek nyugaton közkézen forogtak, 
végül is megtették a hatást . A béketárgyaláso-
kon a propaganda győzedelmeskedett, orszá-
gunk és népünk ké tharmadát szomszédainknak 
ajándékozták. A nemzetrontás egyik leghatáso-
sabb eszköze tehát a faji, nyelvi és nemzetiségi 
kérdések bolygatása. 

A másik hatásos eszköz az egyes társadalmi 
rétegeknek egymás ellen való izgatása, a szegé-
nyebb l étegeknek a tehetősebbek ellen való in-
gerlése. Ellenségeink ezt a fegyvert is kihasz-
nálták ellenünk és tulajdonképen ez ad ta meg 
a kegyelemdöfést nekünk. A háború a maga 
borzalmaival, az általános nélkülözés, a sok 
anyagi és véráldozat a tömegek lelkét igen fo-
gékonnyá teszi minden külső behatás iránt. 
Különösen fogékony az ilyen behatásokra a 
milliós fővárosok amúgy is érzékeny lelke. 
A nemeztrontó törekvések tehát elsősorban a 
fővárosokat szokták munkába venni, mer t a 
forradalmak természetrajza szerint a főváros 
rendszerint magával r á n t j a a vidéket is. Így 
történt ez nálunk is. A zavarkeltés a főváros-
ban kezdődött, a hatalom minden fegyveres erő-
szak nélkül, úgyszólván pillanatok a la t t kicsú-
szott a vezetők kezéből és olyanok kezébe ke-
rült, akik azután végzetes lejtőre vitték a nem-
zetet. 

A háboni előtt és a háború alatt az osztály-
ellentéteket a baloldali pártokból k i sa r jad t és 
attól később különvált, vagy önállóan keletke-
zett áramlatok, a kommunisták, az anarchis-
ták, a radikálisok, galileisták, szabadkőműve-
sek stb. szították. Ezek a gyakran naiv és lát-
szólag jóindulatú elméleteket hirdető, de több-
nyire rosszakaratú és felforgató áramlatok 
könnyen beférkőztek az elégedetlen és a háború 
és az élet terhét legnehezebben viselő osztályok 
lelkébe. A nemzet erkölcsi egységének megron-
tására törekvők tehát elsősorban ezeket az esz-
méket fogták be törekvéseik szolgálatába. így 
bukott ki a hadviselő nemzetek sorából az egy-
kor hata lmas cári Oroszország, ahol nagyok lé-
vén a társadalmi, kul turál is és anyagi különb-
ségek, nagy volt az elégedetlenség is. 

A központi hatalmak na iv és jóhiszemű mun-
kássága a nemzetköziség és világbéke (pacifiz-
mus) jelszavának dőlt be és bízott az ellenséges 
államok azonos gondolkodású elvbarátainak 
abban az ígéretében, hogy ha leteszik a fegy-
vert, akkor az ellenséges katonák békejobbot 
fognak nyúj tan i a drótakadályokon keresztül. 
Mennyire csalódtak ezek az elvakított emberek, 
amikor a r r a ébredtek, hogy az lígynevezett 
„nemzetközi szociáldemokrácia" nem sietett se-
gítségükre, hanem ígéretét megszegve, a nem-
zeti és ha ta lmi érdekek szolgálatába állt. És 
milyen nagy csalódás volt az, amikor a világ-
békét hirdető bolsevista Oroszország hódítási 
vágyból támadólag lépett fel a lengyelek ellen! 

A támadó munka maga is két részből áll : az 
elégedetlen, a zavarkeltésre törekvő elemek iz-
gatása mellett megindul a társadalmi renddel 
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megelégedett rétegek ellenálló erejének meg-
lazítása, meggyengítése is. A forradalom erre 
is szomorú példát nyú j to t t : a magyar polgári 
társadalom úgyszólván ölbetett kezekkel és tét-
lenül nézte, hogy egy túlzottan merész fel-
lépésű és vakmerő törpe kisebbség hogyan csa-
v a r j a ki a hata lmat az a r ra hivatot tak kezéből. 

Mármost arra a kérdésre, hogy melyek a 
nemzetrontó munka eszközei?, jegyezzük meg, 
hogy a nemzetrontó munka nem kíván külön 
speciális eszközöket. A nemzetrontásra föl szok-
tak használni minden olyan eszközt, amellyel az 
emberek értelmére és érzelmeire hatni lehet. 
Éppen abban áll ennek az aknamunkának rend-
kívüli veszedelme, hogy a kul túra és civilizáció 
legbékésebb eszközeit is békebontó és nenizet-
rontó titkos cél jaira rendeli. Mégis kiemelhet-
jük, hogy főleg a modern technika vívmányait: 
a napisajtót, a filmet, a rádiót, továbbá a köny-
veket és színpadot használják fel előszeretettel 
a nemzetrontás eszközeiül. Mivel pedig a tech-
nika mai fejlettsége mellett a hírszolgáltató 
eszközök gyorsan és nagy területeken működ-

ének, a közvéleményt gyorsan lehet befolyá-
solni. A napisajtó, a rádió gyorsan repít i a hírt, 
a színpadi termékek, a filmek, az irodalmi ter-
mékek könnyen hozzáférkőznek mindenki lel-
kéhez és a gyakran a tudományosság álarcába 
öltözött nemzetrontás könnyen meggyőzi a 
kellőképen fel nem készült és a kritikanélküli 
olvasót. Lássunk egy-két példát a nemzetrontás 
munkájából, az eszközök felhasználásából. 

A napisajtó befolyása egészen világos és egy-
szerű dolog: az át lagember a világeseményeket 
és híreket úgy ítéli meg, amint azt a minden-
napi újságjában olvassa. Elég, ha ebben a te-
kintetben ismét a világháború révén nálunk 
megindult saj tóizgatásra utalunk, vagy azt a 
féktelen sajtóizgatást említ jük meg, amellyel 
annak idején az olaszok nemzeti újjászületését 
jelentő fasizmust, vagy a németek nemzeti 
mozgalmát igyekeztek ellenségeik hamis szín-
ben feltüntetni. 

A rádiópropaganda hatása is ismeretes már: 
nemhiába akar ták az 1934 nyarán történt erő-
szakos támadás alkalmával az osztrák forra-
dalmárok elsősorban a rádiót kézbevenni és 
onnan a közvéleményt céljaiknak megfelelően 
irányítani . 

A filmpropaganda is jól i smert mindenki 
előtt. A háború után, amikor a né met filmgyár-
tás még fejletlen volt, tömegével árasztottak 
el bennünket olyan amerikai és f rancia hábo-
rús filmmel, mint a „Britain Preparad" , a „Big 
Parade", vagy a németek által kivégzett Cawel 
ápolónőről készített film, amelyben volt szövet-
ségeseinket gyűlöletes színben igyekezett fel-
tüntetni az ellenséges propaganda. Az orosz 
szovjet néhány éve „Dzsingiszkhán" címen bo-
csátott ú t j á r a egy propagandafilmet, amely fő-
leg a belsőázsiai népeknek szólt és amelyet 
nemzeti színre átmázolva a magyar közönség is 
„élvezett" mindaddig, amíg egyik magyar folyó-
irat le nem rántot ta a leplet róla. A film-
propaganda ma is állandóan tar t . 

A színpadi nemzetrontás kellő megvilágításá-
hoz kötetnyi terjedelemre volna szükségünk. 
Elég, ha a r r a utalok, hogy van egy színdarab, 
amelynek m a g y a r hősnője a háború u tán — 
nemzeti életünk legszégyenteljesebb nap ja iban 
— nálunk kiküldetésben volt, ellenséges ellen-
őrző katonatiszttel szeretkezik. Közönségünk 
teljesen megfeledkezett arról, hogy milyen szé-
gyenteljes ez az ábrázolás, hogy milyen lealázó 
beállításba kerül t a magyar középosztály-, hogy 
micsoda megcsúfolása volt nemzeti szuveréni-
tásunknak a katonai ellenőrzés és száz és egy-
néhány estén keresztül tapsol ta végig ezt a 
színdarabnak csúfolt munkát. Ilyen a kommu-
nizmus u tán külföldre menekült egyik m a g y a r 
írónak a sz índarabja is, amelyet még f i lmre is 
átvittek, amely azt ábrázolja, hogy a m a g y a r 
katona elveszti a' győzelembe vetett hitét. És 
így tovább. 

Lá tha t juk tehát , hogy a nemzetrontás vesze-
delme ezer oldalról leselkedik felénk. Lá t juk , 
hogy a számtalan, gyakran kicsinyesnek látszó, 
de valójában nagy horderejű tényező, — aká r 
szándékosan, aká r szándékosság nélkül áll a 
nemzetrontás szolgálatában, végeredményben 
nagy kár t okoz a nemzet erkölcsi erejének, és 
mint ä háború szomorú kimenetele mu ta t j a , 
végzetes is lehet. 

A nemzetrontás ellen tehá t védekezni kell, 
mert ez hazafias és állampolgári kötelesség. 
A nemzetrontás elleni védekezés a nemzetvéde-
lem. A nemzetvédelem nem más, mint a hon-
védelem egyik formája és ahogy a honvédelem 
minden fegyverbíró ál lampolgár kötelessége, 
úgy kötelessége minden rendű és rangú állam-
polgárnak a nemzetvédelmi munkában való 
részvétel. 

Mint a fentiekből megismertük, a nemzetrontó 
munkának kétféle iránya van : az egyik az elé-
gedetlenség és zavarkeltés munká já t szolgálja, 
a másik az ál lami és társadalmi renddel meg-
elégedett elemek ellenállóképességét megbéní-
tani igyekszik. 

Az első tevékenység részben nyíltan, részben 
burkoltan folyik. A titkos földalatt i munká t 
minden állam, így a magyar ál lam törvényei is 
t i l t ják és büntet ik: a fennálló társadalmi és 
állami rend ellen irányuló törekvéseket, a lá-
zadás és zendülés bűntetteit az erre h iva to t t 
állami közbiztonsági szervek, a rendőrség és 
csendőrség ku t a t j ák ki. Ezek munkájá t azon-
ban mindenkinek kötelessége elősegíteni és ezen 
a téren minden állampolgár úgy tesz eleget kö-
telességének, hogy minden tudomására ju to t t 
gyanús jelenséget illetékes helyen azonnal fel-
jelent. 

A másik irányzat, a nemzeti erők meggyen-
gítésére i rányuló törekvések ellen kétféle véde-
kezés lehetséges: az egyéni védelem ós a szer-
vezkedés. 

Az egyéni védelem minden egyes embernek 
külön kötelessége. Minden józan gondolkodású 
és becsületesen érző magyar embernek a r r a 
kell törekednie, hogy adott esetben t isztában le-
gyen a hazá j á r a nézve hasznos vagy káros je-
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lenségekkel. Ahogy egyéni életünkben igyek-
szünk felismerni a reánk nézve hasznos vagy 
káros dolgok közti különbséget, s bizonytalan-
ság esetén magunknál okosabb illetékes embe-
rektől kérünk tanácsot, — úgy szükséges a 
nemzeti életben is ismernünk, hogy mi a hasz-
nos és mi a káros, ha pedig kétségeink vannak, 
akkor megbízható helyen kell tanácsot kér-
nünk. A becsületes gondolkozás, a helyes ösz-
tön, a családi körből és az iskolából hozott jó 
nevelés, a vallás tanításai, a jó könyvek és jó 
olvasmányok m u t a t j á k meg többnyire a helyes 
utat. Jól tud ja ezt a nemzetrontó irányzat is és 
éppen ezért igyekszik elsősorban a család és az 
egyház kötelékeit szóttépni, mert ezek az igazi 
társadalmi békének és rendnek a legerősebb 
bástyái. 

A védekezés másik módja a szervezkedés. A 
szervezkedésben — ha az valóban nemzeti cél-
jaink és érdekeink szolgálatában áll — hatalmas 
erő rejlik. A nemzeti nagyságának ú j ú t j a i r a 
tért Németországot, Olaszországot ós Török-
országot is a szervezkedés, a nemzeti egység 
tette naggyá. 

A hazaszeretet és a hazafias érzés a nemzet 
legnagyobb erőforrása. Minden ármánykodás és 
aknamunka, gyűlölet és ellenséges düh megtörik 
a hazaszeretet és a hazafias érzés rendíthetetlen 

bástyáin. A technika legravaszabb vívmányai-
val, a legnagyobb túlerővel szemben is magyar 
szívünkx-e, becsületes, őszinte hazaszeretetünkre 
számíthatunk mindig legbiztosabban. Ez volt a 
múltban is legfőbb erőnk, a jövőben pedig foko-
zottan ennek az érzésnek erősítésére, mélyíté-
sére kell törekednünk. Nincsen olyan nép, amely 
a maga módján hazaszerető ne lenne, de a hon-
mentő és honvédő munkának széthulló és külön-
böző irányokban ható megnyilvánulásai t szer-
ves egésszé kell összekovácsolni, mert csak az 
egységes nemzeti eszme és hazafiság tud a nem-
zetrontásnak sikeresen ellentállni. 

A magyarság mai törekvéseinek tengelyében 
a revízió áll, vagyis az igazságtalan békeszerző-
dések felülvizsgálása és igazságos megváltozta-
tása. De szükség van belső revízióra is, a lelkek 
revíziójára! Ezért vegye minden jó magyar em-
ber vizsgálat alá a s a j á t lelkét és a jövőben, 
hivatásában és magánéletében szigorúan ellen-
őrizze önmagát. Éber gonddal vigyázzon arra. 
hogy vá j jon nem szolgálja-e öntudatlanul vagy 
akarat lanul is a nemzetrontás munkájá t? Egy-
úttal pedig — becsületes érzésében és gondolko-
dásában megerősödve —- álljon be a nemzet-
mentő, a nemzetvédő munka, a szebb és na-
gyobb jövendő Magyarország építő munkásai 
közé. 
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V " É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

Ü L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztér ium 

820—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dí j az 
állami-, községi-, társulat i- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámláiára. 

T _ r i R D B T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P , V. oldal 50 P, 
' / . oldal 30 P . A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

B Á R Ó E Ö T V Ö S J Ó Z S E F E M L É K E Z E T E . 

SÍK SÁNDOR emlékbeszéde az Eötvössünnepélyen. 

Mikor az Eötvös-Alap vezetősége felkért, 
liogy ezen az emlékünnepélyen báró Eötvös 
Józsefről emlékbeszédet tartsak, Eötvöst 
mint embert tanulmányoztam s így most az 
ő egyéniségének jellemvonásait keresem. 

Eötvös igazi egyéniségének jellemvonásait 
három oldalról kell keresnünk. Az egyik az 
író Eötvös, a másik a politikus Eötvös, a 
harmadik a pedagógus Eötvös. Ebből a há-
rom szempontból való tanulmányozás köz-
ben kialakul előttünk Eötvös, a klasszikus 
embertípus. Klasszikus ember ő azon a fo-
kon, amilyenen csak emberzsenik lenni szok-
tak. Nagy, nemes és ritka érzések birto-
kosa s ha valamiben nagy, akkor ebben 
az. Rendkívül okos ember, művelt ember, 
de okosabb és műveltebb, mint a többi em-
ber, aki tiszta, nemes érzések alapján cse-
lekszik. Nagyobb lendülete és zsenialitása 
abban rejlik, ami normális és ebben nem 
kisebb, mint más nagyok. Értelem, érzelem 
és cselekvés legtökéletesebb harmóniája kí-
séri életét. 

Hogy mint írónak munkái ragvogóak, 
hogy értelmisége jóval felülmulta korát, 
túlszárnyalt mindenen, ami hétköznapi, ami 
sablon, azt annak, aki ismeri Eötvös iro-
dalmi munkásságát, azt hiszem, bizonyítani 
nem kell. Avagy bizonyítsam azt, hogy 
lángelme v o l t l . . . Ehhez nem kell más, mint 
az, hogy számos könyvére, irodalmi munkás-
ságára hivatkozzam, amelyből megérezzük 
a mindennapin-jóval felülemelkedő gazdag 
gondolkozását, termékeny képzeletvilágát és 

megérezzük belőle klasszikus egyéniségének 
egész mivoltát. Irodalmi alakjai nemes gon-
dolatokért és érzelmekért harcolnak s küz-
delmükből mindaddig érezzük a harcnak 
lihegését, felindulását, míg nem győz a jó, 
a szép, míg nem jön létre a harmónia. í rá-
sainak minden sorából, minden gondolatából 
megérezzük, hogy gondolkozása, érzése, 
lénye, egész mivolta az etikai szellem uralma 
alatt áll. 

Eötvös lelke állandó mozgásban, munká-
ban van. Gondolati vulkán, mely önti magá-
ból a termékenynél termékenyebb gondola-
tokat éspedig az ész és a szív termékeny-
ségét egyaránt. 

Sokan azt mondják, hogy az ész és a szív 
ellentétben vannak egymással. Ez ellen til-
takozik Eötvös, akinél csakugyan ott van az 
ész és ott van a szív anélkül, hogy a kettő 
között a legkisebb súrlódás következnék be. 
Ő tudott a fejével érezni és a szívével gon-
dolkozni, ami csak igazi nagy emberek adott-
sága. Eötvös meg nem érti azt, hogyan lehet 
az ész és a szív között valamiféle ellentét, 
avagy bármi kicsi diszharmónia is. Eötvöst 
t. i. mindenben csak az etikai elem érdekli 
igazán. Azt tart ja, hogy ami nem áll az eti-
kával szoros kapcsolatban, az nem lehet em-
beri. Őt csak az etikai ember és emberi kö-
zösség érdekli, semmi más. Szereti a ter-
mészeti leírásokat, de a jelenségekben is 
csak az emberi dolgokra való vonatkozáso-
kat lát. 

mr:" wk I 
S Z ~ ~ £ 0 
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És Eötvös minden erkölcsi követelményt 
először önmagán h a j t be, miközben a klasz-
szikus egyéniség titkos ereje dolgozik benne. 
Nem tud megnyugodni addig, amíg tudásá-
ból igazi, nagy elvekké nem alakít ki egy-
egy gondolatot és azt viszi, viszi mindaddig, 
amíg be nem kapcsolja a többi gondolat 
közé, amíg a szív is meghallja az igazság 
hangjá t s nem válik erkölcsi vonatkozásúvá. 
S mikor ez megtörtént, nyomban cselekszik 
is. Nála nem közönyös az, hogy amit ő jó-
nak talál, azt más talán helyteleníti, közöm-
bösnek veszi. Harcol mindazzal, ami az ő ki-
alakult meggyó'ződésével ellentétben áll és 
meggyőzni igyekszik az ellenkezőt teljes 
hévvel, teljes erővel. És ez a küzdelem min-
dig erkölcsi jellegű, mind az író, mind a po-
litikus, mint pedig a pedagógus Eötvösben. 

Mint politikus vezére volt az akkori cen-
tralista pártnak. Szenvedélye volt a poli-
tika, mert azt hazája jobb jövőjéért folyó 
küzdőtérnek tartotta, ő nem a szavak poli-
tikusa volt, hanem az elveké. Politikai elvei-
ben az ész és a szív politikája teljesen 
összhangban van egymással. És vájjon 
nem gyakorlati-e az a politika, melyet fiához 
írt egyik levelében így jellemez: „Egész éle-
temen át olyan dallamokat énekeltem, me-
lyeket 20 évvel később minden susztergyerek 
fütyül, de melyeket akkor senki érteni nem 
akart". 

Eötvösből mint íróból és politikusból bon-
takozik ki a pedagógus Eötvös is. Ő az em-
beri boldogság és a nevelés között szoros 
kapcsolatot lát. Felállított nevelési eszméi, 

kicsiszolt pedagógiai gondolatai a nevelés-
tudomány örök értékei maradnak. Ezekben 
is éppen olyan zseni volt, akárcsak az iro-
dalomban és a politikában. Reálpedagógus 
volt, mert gondolatai mindig az élet köve-
telményeihez simultak éspedig ahhoz az élet-
hez, amelynek alapja mindig a szép, a jó, a 
nemes: az erkölcs. A nevelésre vonatkozó 
gondolatokban is éppen olyan gazdag, ter-
mékeny, akárcsak az előbb említett területe-
ken. És itt is mint a szív pedagógusa bonta-
kozik ki. De kibontakozik mint alkotó kul-
túrpolitikus is. Hogv egyebet ne említsünk, 
ott van az 1868. évi X X X V I I I . törvénycikk, 
mely az igazi népkultúra alaptörvénye. 
Vagy ott van a Néptanítók Lapja megala-
pítása, amelyet hét nyelven jelentetett meg 
s amelyről akkoriban a külföld állapította 
meg, hogy mint ilyen egyedül áll az egész 
világon. 

Mint kultúrpolitikus s mint miniszter 
mindig a legnagyobb harmóniára törekedett. 
Az állami és az egyházi iskolák felállítása 
körül akkor éles súrlódások voltak s ő ezt 
a kettőt összhangba hozta. 

íme, Eötvös a klasszikus ember, a klasszi-
kus író, a klasszikus politikus és pedagógus! 

És mi volt még ezen kívül? . . . „Az egyet-
len jel — írja —, min valóban nagy szíveket 
a gyáva csoport közt, mely nagyságot utá-
noz, kiismerhetsz, a nagy szeretet, mellyel 
valamely nemes tárgy iránt elteltek". Ha 
van valaki, akit elsősorban a nagy szeretet 
jellemez és éppen ezért a legnagyobb ember-
nagyság: az Eötvös! 

MIT TAHÍÍTIJAÍK ÉS MIT TUDJAK 
TAIÍTVÁIYAOK ? 

írta: DR. STOLMÁR LÁSZLÓ 

A tanítónak be kell számolnia végzett munká-
járól önmagának, a szülőnek, a felügyelő ható-
ságnak. Kétségtelen, hogy a bírálók mindegyike 
a maga mértékével mér, amely mérték bizony 
nem egységes. A tanító ismeri önmagát, a mun-
kájába fektetett erőfeszítést, a munkájá t be-
folyásoló sok-sok gátló vagy előmozdító ténye-
zőt, külső körülményt és a maga számára igyek-
szik megnyugtató magyarázatot találni. A má-
sik két bíráló — kinek szava pedig nem közöm-
bös a tanítóra nézve — már másként nézi a dol-

gokat. A szülőt gyermeke sokszor íA (gulttp 
teszi, a tömegtanítás nehézségeit nem ismeri, 
összehasonlítási lehetősége nincs. A felügyelőt 
a tantervi előírás, az alkalom az összehasonlí-
tásra, az egyéni felfogás, a kiszabott kevés idő, 
amit az egyes osztályokban tölthet befolyásolja 
cs köti, mikor a tanító munkájáró l véleményét 
kialakít ja. Ez a várható vagy már el is hang-
zott ítélet éppen az érzékenyebb és lelkiismere-
tesebb tanítót izgatja, nyugodt munkájá t erősen 
befolyásolja. Érthető, hogy inkább többet, mint 
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az esetleg vár tnál kevesebbet iparkodik nyúj-
tani, izgatott, gyors munkára hajszolja önmagát 
és tanítványait. Csak azért, liogy az anyagot el-
végezze, feláldozza a gyakorlásra, megerősítésre 
fordítandó munkát és időt. 

Elképzelhetetlen, hogy valaki is vállalkozzék 
annak a leírására, mit kell tudnia a népiskolás 
gyermeknek pl. a Nagy Alföldről, Hunyadi Já -
nosról, a telefonról vagy a kukoricáról? Há tha 
meg azt is kérdem, mit kell tudnia a kitűnő, a 
jeles, a jó vagy az elégséges tanulónak? De ha 
lehető volna is, a minimum megállapítása vesze-
delmet rejtene magában, mert sorvasztaná a 
magasabbra törő erőket, a maximum pedig túl-
feszítené a gyengébbeket. Ellene szól az ilyen 
anyagkijelölésnek a tanítványok testi-lelki kü-
lönbözősége, a tanítandó osztály- és iskolaközös-
ség számos helyi körülménye, célkitűzése és nem 
utolsó sorban — még gyarlósága ellenére is — 
a tanító önállóságának és szabadságának ki járó 
tisztelet. 

A magam részéről a baj t nem az anyag mér-
tékszerű kijelölésének hiányában látom, hanem 
abban, hogy a tanterv megjelölte anyagkörök 
részleteit mi magunk nem értékeljük kellő ala-
possággal a végső oél szempontjából. Mi ma-
gunk nem tesszük a jelentőség, szükségesség, 
célszerűség, teherbírás mérlegére az anyagot, 
illetőleg anyagrészleteket, mielőtt a tanításhoz 
fognánk. Nem különböztetjük meg a lényegest a 
lényegtelentől, a fontosat a mellőzhetőtől. El-
felejt jük, hogy a népiskolai oktatás — most csak 
arról van szó — feladata, hogy olvasásra, í rásra, 
számolásra és kora fejlettségéhez mérten gon-
dolkodásra tanítsa meg a gyermeket. Hogy ezek 
mennyire nem lekicsinylő feladatok, mi tudjuk 
legjobban % az „előírt" anyag el nem végzésé-
nek veszedelme mégis elfeledteti a legfőbb köte-
lességünket. Pedig az anyagot is magunk duz-
zasztjuk. A tanterv még csak nagy témaköröket 
jelöl ki, a helyi beosztás — természetszerűen — 
már sok-sok részlettel tölti ki a kereteket, maga 
a tanító pedig a sok-sok részletet tudásához, 
•szorgalmához, lelkiismeretéhez mérten még több 
vonatkozással bővíti s mindent válogatás nél-
kül vagy helytelenül értékelő választással tanít . 
Mindent részletesen akarunk tanítani, ahelyett, 
hogy kiválasztanánk a céljainknak, a rendelke-
zésünkre álló időnek s legfőkép a gyermek fel-
fogó képességének, érdeklődés körének megfelelő 
anyagot s ezt aztán alaposan, maradandó erő-
vel tanítanánk. A tanterveknek, anyagbeosztá-
soknak az anyagra vonatkozó minden betűjét kö-
telezőnek ta r t juk , pedig ez éppen a tanterv szel-
lemével ellenkezik. Megtanultuk már, hogy taní-
tásunk középpontjába a gyermeket állítsuk, de 
nem tudtunk még megszabadulni az anyag nyo-
masztó terhétől. Most aztán mind a két probléma 
megoldatlanul nehezedik ránk az elmélet terüle-
tén, a gyakorlatban pedig kapkodva, hajszoltan, 
önmagunkkal és tanítványainkkal elégedetle-
nül, a bírálattól félve robotolunk s a befejezett-
ség örömét sohasem érezzük. 

Ezekkel a kérdésekkel, úgy érzem, sürgősen, 
komolyan és őszintén foglalkoznunk kell. 

Ezt a ködfoszlató munká t szeretném megindí-
tani népiskolás tanulók térképolvasási képessé-
gére vonatkozó vizsgálataim tanulságaival. 

Abból indultam ki, hogy a népiskola felsőbb 
tagozatán, a IV—VIII . osztályokban önálló 
tárgyként tanítjuk a földrajzot s így a térkép 
nélkülözhetetlen és pótolhatatlan eszköze tanítá-
sunknak. Azonban vá j jon taní tványaink azt lát-
ják-e és úgy látják-e a dolgokat a térképen, 
ahogy azt mi hisszük vagy szeretnők? Vájjon 
tudnak-e bánni a térképpel oly módon, hogy 
arra földrajztanítást —• ha mindjá r t csak nép-
iskolai földrajztanítást is — építhetünk? Egy-
szóval a r ra voltam kíváncsi, tudnak-e tanítvá-
nyaink kellőképen tájékozódni, távolságot és ma-
gasságot olvasni a térképről? 

Kidolgoztam evégből egy kérdés-sorozatot, 
amely — szerintem — kimeríti a népiskolában 
megkívánható térképismeretet. A kérdések: 
. 1. Merre fekszik Budapesttől Szeged? 

2. Merre folyik a Tisza égtájak szerint? 
3. Körülbelül milyen messze van Budapesttől 

Szeged? 
4. Körülbelül milyen hosszú a Balaton? 
5. Milyen magas a Bakony-hegység? 
6. Milyen magas a delibláti homokpuszta? 
7. Nagy-Magyarország melyik vidékén a leg-

kevesebb és melyik vidékén a legtöbb a csapa-
dék évi mennyisége? 

8. A Mátra-hegység melyik oldalán ültetnél 
szőlőt? 

Minden gyermek részére egyforma térképről 
és papírlapról gondoskodtam. (Népiskolai At-
lasz a székesfőv. IV—VIII—IX. ker. számára. 
Szerk.: Cholnoky J . dr., Czakó I. stb., stb. Eng. 
sz.: 884.405—128/1929. 14—15. old.) A hegy- és víz-
rajzi térkép felső jobb sarkában Magyarország 
csapadéktérképe, bal sarkában jelmagyarázat, 
alul pedig a mértékléc látható. 

Rövid tájékoztató megbeszélés u tán fogtak a 
tanulók a munkához. Minden kérdésre írásban, 
röviden kellett válaszolniok. Űj kérdést akkor 
adtam, amikor az előzővel mindannyian elkészül-
tek. A vizsgálat osztályonkint 30 percig tartott. 

1935 január 14—23-ig 996 tanulónak 7968 kér-
dést ad tam fel. 

A tanulók megoszlása osztályok szerint: 

IV. osztályos . . . . 339 163 fiú 176 leány 
V. osztályos . . . 189 83 f iú 106 leány 

VI. osztályos . . . . 180 83 f iú 97 leány 
VII . osztályos . . . . 175 89 f iú 86 leány 

V I I I . osztályos •••• 113 56 f iú 57 leány 
összesen . . . . 996 474 f iú 522 leány 

Mielőtt az eredmény felsorolására térnék, a 
feleletek elbírálásáról kell beszámolnom. 

Az 1. kérdésre elfogadtam „délkeletre", „dél és 
kelet között", „inkább délre, mint keletre" stb. 
feleleteket. A pusztán „délre" megjelölés hibás 
feleletnek számít. 

A 2. kérdésre helyesek azok a feleletek, ame-
lyek a Tisza nyugati vagy északnyugati, délnyu-
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gati, déli folyás-szakaszáról beszélnek. Helytelen 
természetesen minden felelet, amely keleti irányt 
is említ. A csak déli i rány megjelölését sem fo-
gadtam el, mert előre megállapítottuk, hogy erre 
á kérdésre csupán egy ezóval nem lehet felelni. 

A 3. kérdésre jó a felelet, ha 160—210 között 
bármely távolságot említ. 

A 4. kérdésre e l fogadtam 60—90 km között 
bármely távolságot. 

Az 5. kérdésre elfogadtam a térképen jelölt 
legmagasabb csúcs mértékszámát (713), de 400— 
700 m között minden más magasságot is. 

A 6. kérdésre a jelmagyarázat szerinti „100— 
200" felelet a jó, de 150 m is helyes. Aki 154, 
123, 186 stb. adatot ír t , csak ta lálomra jelölte 
meg. Nem is fogadtam el. 

A 7. felelet akármiféle módon nagyalföldi tá-
jat , illetőleg tengerpart i vagy mármarosi vidé-
ket említ, jó feleletnek számít. 

A 8. feleletet jónak minősítettem, ha a tanuló 
valamikép is kifejezte, hogy a nap világító és 
melegítő hatását tekintetbe vette választásakor. 
Tehát „déli", .Alföldre néző", „napos", „gyön-
gyösi oldal" stb., stb. feleletek helyesek. 

És most térjünk á t az eredményekre. 
A mintegy 8000 feleletet több szempontból le-

het és kell tanulságosan elbírálnunk. 
Nézzük először a puszta számszerű ered-

ményt , tekintet nélkül , melyik kérdésre esik a 
jó vagy helytelen felelet, 

7968 kérdésre 3085 helyes és 4883 helytelen fe-
leletet kaptam, il letve nem feleltek a tanulók. 
Nemek szerint: a f iúk 3792 kérdés közül 1736-ra 
helyesen, 2056-ra hibásan feleltek. A leányok 
4176 kérdés közül 1349-re helyesen, 2827-re hibá-
san válaszoltak. 

Osztályok és nemek szerint a százalékos meg-
oszlást az alábbi graf ikon tünteti fe l : 

1. Merre fekszik Budapesttől Szeged? 

A helyes feleletek á t laga tehát sehol sem éri 
el az 50%-ot. 

Tanulságosabb, ha az egyes kérdésekre ka-
pot t feleletek százalékos megoszlását vizsgál-
juk . 

a> 

I 
•3 

2. Merre folyik a Tisza égtájak szerint? 

TT 

o 
> 

3. Milyen messze van Budapesttől Szeged? 
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i. Milyen hosszú a Balaton? 
7. Nagy-Magyarország melyik vidékén a leg-
kevesebb és melyik vidékén a. legtöbb a csapa-

dék évi mennyisége? 

Milyen magas a Bakony-hegység? 

8. A Mátra-hegység melyik 
szőlőt? 

oldalára ültetnél 

3 I l-3 1 tt: > j to I • -> I— I < 

•SS ti J 

6. Milyen magas a delibláti homokpuszta? 

CO . I - ! — 

ES w 

Megállapítható tehát, hogy, eltekintve az 5. 
ós 8. kérdésre kapot t feleletektől, a helyes vála-
szok átlagszáma nem éri el az 50%-ot. 

Ha most még számításba vesszük, hogy a 
mintegy 1000 tanuló közül csak 17 felelt helye-
sen mind a nyolc kérdésre, viszont 124 egy 
kérdésre sem tudot t helyesen válaszolni, akkor, 
bármilyen nehéz is, de ki kell jelentenünk, 
hogy az eredmény nem kielégítő. 

Mikor az eredménytelenség okát kutatom, an-
nak két for rására kell gondolnom. 1. A követel-
mény talán meghaladja a 10—14 éves gyermek 
értelmi felvevőképességét. 2. Nem foglalkozunk 
kellő alapossággal és maradandó hatással a tér-
képolvasás tanításával vagy helytelen módszer-
rel tanítunk s csak á l ta t juk magunkat, hogy ta-
nítványaink tud ják és értik is azt, amit taní-
tunk. 

Az első vélt ok — úgy érzem — nem állhat 
fenn. 

Kétségtelen, hogy a térkép jelképes (szimbo-
likus), tehát elvonás a lap ján készült ábrázolás, 
melyről a valóság képére következtetni, az áb-
rázolt vidéket elképzelni nehezen képes a gyer-
mek, de a térképen való eligazodás ügyes-

V 
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ségének (technikájának) elsaját í thatása semmi 
esetre sem tekinthető elérhetetlen követelmény-
nek. 

A másik forrásban kell tehát keresnünk a ba j 
okát. 

Bármilyen messziről is figyeli valaki a mai 
magyar tanítóság munkáját , el kell ismernie, 
hogy törekvés, jószándék, lelkiismeretesség dol-
gában — kevés kivételtől eltekintve — ez a 
munka tiszteletet és megbecsülést érdemel. Senki 
sem vetheti a tanítóság szemére, hogy nem akar 
dolgozni, munkája pedig önzetlen, nem egyéni 
érdeket, hanem nagy nemzeti eszméket szolgáló. 

Bármilyen furcsán hangzik is, ki merem je-
lenteni, hogy éppen a sokatakarás, a gyors, lá-
zas munka a folyománya, hogy mind az okta-
tás, mind a nevelés terén ki nem elégítő ered-
mények mutatkoznak. Be kell látnunk, hogy a 
mai iskola túlbecsüli erejét. 

Ennek következménye pedig nemcsak az előbb 
említettem eredménytelenség, hanem — ami ta-
lán még nagyobb veszedelmet re j t magában —, 
hogy laikusok és tanítók is, a mai pedagógia tö-
rekvéseinek és módszeres el járásainak helyessé-
gében kezdenek kételkedni és a régi „Tanító is-
kolát", „Emlékeztető módszert", „Herbart-féle 
nevelő iskolát" mind sűrűbben és sűrűbben em-
legetik. Az ú. n. modern pedagógiai törekvések 
ellen mind többször szegezik a vádat : „A ti ta-
nítványaitok csak játszanak, tesznek-vesznek. 
okoskodnak, beszélnek, önkényesen tevékenyked-
nek, de nem tudnak semmit, nem ismernek fe-
gyelmet és nem tisztelnek tekintélyt". 

Nincs igazuk. 
A ma iskolája jobban törekszik a tiszta, vilá-

gos értelem kiművelésére, a tevékenység belső 
indí tására , az önfegyelem nevelésére és min-
den szépnek és jónak, mint tekintélynek elismer-
tetésére, mint a régi iskola. Csak — szerinteni — 
igen sokszor elvéti még a mértéket. Többet vál-
lal, mint amennyit az iskola körülményei, a ta-
nító, a gyermek, a sziilő elbír. Elfelejti, hogy va-
lamit a magunk erejével felkutatni, megfigyelni, 
feltalálni, tisztázni, megérteni, kifejezni sokkal 
több időt igénylő munka, mint valamit pusztán 
megtanulni, az emlékezet számára elraktározni 
ós onnan adandó alkalmakkor előhívni. 

A ma iskola taní tójának semmire sincs kellő 
ideje. Sokat kezdeményez és keveset mélyít el. 
Sokat nyúj t és keveset gyakorol. Pedig a ma is-
kolájának pedagógiája nem ezt hirdeti, nem is 
követeli. Tehát nem az irányban, nem a szellem-
ben van a hiba, hanem bennünk, akik az i rányt 
és szellemet helytelenül értelmezzük vagy félre-
magyarázzuk. Bennünk, akik tanításunkhoz 
mindig csak anyagot, tanítanivalót keresünk, az 
ismeretre és nem az ismeretszerzés útjára-mód-
já ra i rányí t juk a magunk és tanítványaink te-
kintetét. így eshetik csak meg — hogy vissza-
tér jek eredeti tárgyamhoz —, hogy Skandiná-
viát, Hátsó-Indiát és Kamcsatkát taní t juk ak-
kor, mikor száz tanítványunk közül csak negy-
ven tudja, térképpel a kezében megállapítani, 
hogy Budapesttől merre fekszik Szeged! 

Ha valakit megkérdeztem e szomorú jelenség 
oka felől, mindig az volt a válasz: „Nem tehe-

tek róla, tanítanom kell Skandináviát és Kam-
csatkát, hiszen előírt anyag, követeli a tanterv". 

Furcsa! Éppen azok, kik mindig az „elő-
írásra", „megkövetelf '-re hivatkoznak, sohasem 
említik a tanterv ugyancsak megírt s az előbbi-
nél sokkal fontosabb és sokkal kötelezőbb pasz-
szusait: „Ismeretek alapján aka r juk a gyermek 
lelkét művelni és eszét fejleszteni, de ezt nem az 
ismeretek halmozásával érjük el. Ellenkezőleg. 
A sok ismeret megterheli és megzavarja a gyer-
mek lelkét. Igaz, hogy folyton ú j meg ú j isme-
retek kérnek bebocsátást az iskolába, a népisko-
lába i s . . . mégis meg kell védelmeznünk a nép-
iskolát ez áradat túlságai ellen, melyek nagy ve-
szedelmekkel fenyegetik. Amit igazán és jól tu-
dunk, az nem teher s csak az fejleszti, műveli ér-
telmünket, lelkünket Az a régi szabály, hogy: 
„Ne eokfélét, hanem sokat, ma sem vesztett 
semmit erejéből. Nemcsak szélesíteni, hanem mé-
lyíteni is kell a tudást, ha célt akarunk érni. In-
kább kevesbítsük az anyagot, mintsem hogy 
rosszul végezzük. A tanítás helyes csoportosítá-
sával ós a tanítás helyes módszereivel növelhet-
jük a tanuló tudásának körét is anélkül, hogy 
inegterhelnők és anélkül, hogy felszínessé ten-
nők a tanuló elméjét". (99. old.) „ . . . addig nem 
szabad ú j tanításhoz fogni, míg a régit teljesen 
nem biztosítottuk." (109. old.) „Amit a megjelölt 
módon okosan megértettünk a gyermekkel, azt 
azután sokféle módon, ismétléssel, összefoglalás-
sal, alkalmazással jól bevéssük a gyermek emlé-
kezetébe, hogy megmaradjon benne." (108. old.) 
„A tanulandót megértetni a gyermekkel, jól be-
vésni elméjébe, a megtanultak alkalmazását gya-
koroltatni a gyermekkel: mindez az iskolában 
tör ténjék és csak ott történhetik." (120. old.) 

Folytathatnám az idézést, de hiszem, hogy 
ennyi is elég. 

Ezt kell kiolvasnunk, ezt kell megszívlelnünk, 
erre kell gondolnunk minden tanítási óra előtt. 
Számot kell adnunk saját magunknak minden 
tanítási anyagrészlettel kapcsolatban: miért is 
tanítom1? Ha lelkiismeretes megfontolás után se 
tudok mást felelni, mint: csak azért, mert elő 
van írva, jól meggondolom, hogy tanítsam-e egy-
általán. Még ha megállapítjuk is a szükségszerű-
séget, ha lát juk is a célt, számot kell vetnünk 
azzal is, váj jon taníthatjuk-e, biztos-e az alap, 
melyre építeni akarunk. Csak aztán adhat juk 
fel a harmadik kérdést: hogyan tanítsunk? 

Az anyagbeosztás előirányzott szellemi költ-
ségvetés. A mindennapi élet kényszerítő hatása 
dönti el, hogy keretei között hogyan gazdálkod-

j u n k . A gazdálkodást a tanító i rányí t ja és felel 
is érte. Tudnia kell tehát, hogy csak az első-
rendű szükségletek kielégítése u tán gondolhat 
Inxus kiadásokra. 

Természetes, hogy az ilyen általános tanulsá-
gok mellett, magára a földrajztanításra vonat-
kozóan is sok-sok megszívlelni valóra is rámu-
tatnak az eredmények. Ezekre most nem térek 
ki. Célom csak az volt, hogy ráirányítsam pálya-
társa im figyelmét a hibákra, amik — aligha té-
vedek — abból származnak, hogy többet forgat-
juk az anyagbeosztás, mint a tanterv és utasítás 
lapjait. 
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H Ó H A N B Á L I Ü Í T K I T t H Í T E T É S E . 

Tudományos életünkben, de általában az 
egyetemes magyar szellemi életben már ré-
gen megkapta a legelőkelőbb tudós tiszte-
letreméltó rangját, amit most maga Magyar-
ország Kormányzója is megerősít, mikor 
nagynevű kultuszminiszterünket, Hóman 
Bálintot a Corvin-lánc adományozásával 
tüntette ki. 

Mi nemcsak örvendünk a nagy magyar 
tudós ez újabb kitüntetésének, de büszkék 
is vagyunk rá. Ragyogó pályájára, annak 
kimagasló állomásaira, főképen pedig hal-
hatatlan alkotásaira, melyek a magyar tör-
ténelemtudomány és történelemírás nagy-
értékű kincsei. A történelemírás terén gyak-
ran találkozunk ingadozással az események, 
a történelmi tények és tettek megítélésében, 
mely jóformán a kutató tudós szabad lelki-
ismeretére és felfogására van bízva. Hóman 
Bálint történelmi művei teljesen mentesek 
mindeme ingadozástól és gyöngeségektől. 
Hóman Bálint a történelmi valóságokat a 
nemzeti élet olyan realitásaiban látja, álla-
p í t j a és ítéli meg, amelyek semmi elfogult-
ságot sem tűrnek, ellenben az igazság két-
ségtelen erejével hatnak és hű bizonyítékai 
a nemzet változatos múltjának, történelmé-
nek. 

A magyar városok az Árpádok korában, 
A magyar pénz történelme, A magyar ki-
rályság pénzügyei és gazdaságpolitikája Ró-
bert Károly idejében, A magyarok honfog-
lalása és elhelyezkedése, Tudományos törté-
netírásunk megalapítása, A magyar tudo-
mányosság jövője, A magyar történetírás 
első korszaka, A magyar húnhagyomány és 
húnmonda, Történelem és kátholicizmus, 
Múzeumok, könyvtárali, levéltárak, Magyar 
történet c. könyvei történelmi irodalmunk 

legbecsesebb értékei közül valók. Nem szo-
rulnak se magasztalásokra, se fölemlegetésre, 
mert akit nemzeti történelmünk érdekel, 
úgyis megkeresi és megtalálja Hóman Bá-
lint műveit, de föl kellett említenünk őket, 
mert a könyvek címei is mutat ják, hogy 
tudós miniszterünk nem a költői képzelődés 
légvárait, hanem a tudomány alapos szikla-
várait építgeti történelmi műveiben, hogy 
azokban a nemzet számára múlt jának isme-
retén kívül reális tanulságokat nyújtson. 

Nagynevű kultuszminiszterünk műveiben 
is érvényesül éppúgy, mint miniszteri tevé-
kenységének minden legkisebb és legjelentő-
sebb mozzanatában példaadó és szinte már 
közmondásossá vált igazelműsége és igazság-
szeretete, mely a fejlett lelkiismeret bizony-
sága. Mily megnyugtató érzést teremt a sok 
ezer küzdő és dolgozó emberből álló tan-
ügyi munkásság lelkében a tudat, hogy 
sorsa és munkájának érdeme ily igazságos 
szellemű vezér kezében van! Azonfelül mily 
lelkesítő érzés, hogy olyan szellem vezérlete 
alatt végezheti munkáját, a legnemesebb és 
legnagyszerűbb emberi hivatást, aki maga 
szellemi kiválósága, szakadatlan munka és 
nagy tudománya révén emelkedett a fő-
vezéri polcra s aki nem a hatalom korbá-
csával, hanem szelleme fölényével s az 
emberszerető szív meleg megértésével kor-
mányoz! 

A magyar tanítóság büszke arra, hogy 
ilyen vezére van és őszinte örömmel csat-
lakozik a ritka szép ünnephez, melyet tar-
tunk, mikor a nagynevű minisztert a Cor-
vin-lánc, a megbecsülés leghívebb szim-
bóluma ékesíti. Díszítse sokáig a Corvin-
lánc a magyar tudomány és művelődés 
magaslatain a tudomány és a magyar szel-
lem miniszterét. 

S Z t L O F Ö L D - T A B í C L M Á S Y . 
Irta: PADÁNYIsFRANK ANTAL dr. 

A szülőföld életét csak úgy szolgálhatjuk sike-
resen, ha határozott terv szerint szülőföld-
tanulmányt készítünk. Hogy mennyiben lehet 
tanítónövendékek lelkét és működő tanítók 
f igyelmét szülőföld-tanulmányokkal kapcsola-
tosan konkrét falusi, tanyai és városi fel-
adatok megoldására i rányí tani , a r r a tanítvá-
nyaim tanulmányaiból a következőket hozom 
fel. 1. Kezdjük az eseteket a szülőföld tör-
ténetével. A népiskolai Tanterv és Utasí tás 

— nagyon helyesen — a taní tó kötelességévé 
teszi azt, hogy állí tsa össze községének tör-
ténetét. H a ezt csak mondjuk, akkor ez eset-
leg csak holt tudás marad, de ha a növen-
dék sajá t községe történetét p róbá l ja meg-
írni , akkor ez a munka olyan élményt jelent, 
amelyet sohasem felejt el. I lyen történelmi is-
meret a falu nevének eredete. Érdekes az a 
buzgóság, amellyel növendékeink részben írá-
sok, részben pedig néphagyomány alapján tö-
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rekszenek a község nevének eredetére fényt 
vetni. — Egyik növendékein — községe törté-
netének kutatása közben — érdekes és értékes 
gazdanaplóra akadt. E gazda naplójában nem-
csak gazdaságára vonatkozó adatokat jegyzett 
fel, hanem országos ügyekről is megemléke-
zett. í g y beszámol arról , hogy Magyaresanád 
mellett 1852-ben vág ták az ú j Maros-medret. 
Ismerem ezt a vidéket, tapasztalatból tudom, 
hogy ott sok a régi Maros-ág. A taní tónak fel-
tétlenül tudnia kell, hogy valamikor azokban 
folyt a Maros, tudnia kell azt is, mikor és 
miért ásták a Maros ú j medrét. — Egyik nö-
vendékünk szülőföldje történetének megírása-
kor szinte tudományos vitába bocsátkozik egy 
országos tekintéllyel. Utóbbi ugyanis azt írta, 
hogy községébe 1715-ben tótok telepedtek le. 
Növendékünk ezt t agad ja . Állításának igazolá-
sára azt hozza fel, hogy községében horvátul 
beszélnek és horvát népművészet található. 
Még a szilvafák szeretetében is horvát rokon-
ságot lát. 

2. Egy-két megbeszélni való akad a község 
lakóinak nyelve, beszédmódja (csúnya beszéd) 
és irodalma körül is. I lyen megbeszélni való 
kérdés az, hogyan bán junk a nyelvjárással . 
Tavasszal felkerestem egy volt taní tványomat 
vidéki állomásán. Szóba került az is, hogy a 
segédtanfelügyelő lá togatása alkalmával leg-
inkább azon akadt meg, hogy a gyermekek ki-
ejtése nem tiszta. Taní tványom ezzel ízemben 
megállapította, hogy az ottani nyelv járás sze-
r int való kiejtésük tiszta. í rásban természet-
szerűleg mindig csak az irodalmi nyelvet le-
het használni, de ha a sárvári gyermek dió 
helyett divót, vagy a palóc gyermek dió he-
lyett gyiót mond, azt nem kell tűzzel-vassal 
ki i r tani . A nép szóbeli használata szempontjá-
ból a borozda (Nagyrév) éppen olyan jó, mint 
a barázda, a pallás (Alistál) éppen olyan jó, 
mint a padlás. — Egy ik növendékem községé-
nek jassz beszédéről a következőket í r j a : „Ami-
kor a kisgyermekek az ilyen beszédet hall ják, 
először szokatlannak talál ják, majd, miután 
nagyosnak ta r t j ák , tetszik nekik, használják 
is." I t t kettős fe ladata akad a tanítónak, egy-
részt a gyermekek beszédében gyomlálnia kell 
ezeket a szavakat és kifejezéseket, másrészt a 
felnőttek részére népművelési előadás kereté-
ben csokorba kell kötnie ezeket a nyelvrontó 
jelenségeket és magyar jel lemünkre való hivat-
kozással ezek kerülését kell kérnie. Fontos 
problémának tar tom a csúnya beszéd ügyét. 
Csaknem minden je l lemrajz megemlékezik ar-
ról, hogy az ő f a l u j á b a n káromkodnak. Egyik 
növendék erről ezeket í r j a : „A káromkodás itt 
is" j á r j a , de t á rgya nem az Isten és a szentek, 
hanem rossz kívánságok, szitkozódás formájá-
ban." Ügy lát ja, hogy ennek a megszüntetése 
a legfontosabb szellemi szükséglet. — Egyik 
növendékem azt í r j a , hogy a nép lelkét leg-
hívebben a népköltészet fejezi ki. Érdekes 
juhászbojtár-népdalt idéz. 

3. Néhány kérdés a község műveltségével, 
vallásos és erkölcsös életével kapcsolatosan. 
Sárvár környezetének lakóiról azt í r j a tanítvá-

nyom, hogy 10 évvel ezelőtt lelkileg még na-
gyon elhanyagoltak voltak. Nem ismertek Is-
tent, nem ismertek magántu la jdont . Az újonnan 
megépült iskola és lelkes taní tó jának a hatása 
alat t lényegesen megváltozott a helyzet. Ezt az 
iskolát kopár legelőn építették. A tanító az is-
kolától járó földjén a gyermekek részére ki-
hasí to t t egy-egy darabot , ahol ezek sajá t ré-
szükre konyhakerti növényeket termeltek. Az 
udvaron pedig maga ültetett virágokat . A vi-
r ágku l tú ra és a konyhakertészet olyan jól sike-
rült , hogy a begyközség lakói kezdenek eziránt 
érdeklődni. — Jó volna, ha minél több tanító 
működése helyén tudna ilyen kopár területből 
virágzó telepet formálni . Vagy ha az életnek 
bármely területén ta lá l sivár helyet, formál ja 
át szép életrészletté. — Egyik növendékem 
í r j a : „A pesti f ia ta lság állandóan ki van téve 
az érzéki élet csábításainak. Ha több pénzünk 
volna, lerázhatnánk magunkról Pár izs igáját ." 
A f ia ta lság szegénységének enyhítése révén és 
erélyesebb erkölcsrendészettel gondol növendé-
künk e kór ellen küzdeni. A magam részéről 
még azt teszem hozzá, hogy j elleniszilárdság-
gal és állandó munkával lehet ez ellen sikere-
sen küzdeni. H. növendékem községének kultú-
r á j á ró l — többek között — a következőket í r j a : 
„Szülőföldem lakói szellemi hulladékokkal táp-
lálkoznak. így kezükbe kerül néha egy-egy új-
ságlap, vásárkor pedig vesznek kalendáriumot 
és egy betyár-regényt. A betűt szentírásnak 
t a r t j ák . Közben előkerül egy-egy hangadó, aki 
gazdasági kérdésekkel kapcsolatban elégedet-
lenséget szít, majd akad, aki a val lás területén 
ter jeszt kétkedő gondolatokat." í m e ebben a 
rövid leírásban egész sereg tanítói feladat akad. 
a) A lehetőség szerint gondoskodjunk arról, 
hogy megfelelő ú j s á g kerüljön a nép kezébe. 
b) Legyen falun olyan könyvtár, amely a nép 
szükségleteinek kielégítésére alkalmas, o) Meg-
felelő népművelési előadásokkal az elégedetlen-
kedőket és kétkedőket meg kell győznünk állás-
pont juk helytelenségéről, illetőleg a megnyug-
vást és a lelkiegyensúlyt kell szolgálnunk. 
d) Gondoskodnunk kell arról, hogy mindenki-
ben egészséges kr i t ika i erő fej lődjék ki, hogy 
ne essék illetéktelen tényezőknek áldozatul. — 
A magyarság jövő ereje szempontjából nagyon 
értékes az a szokás, amely Somogyszentpál 
községben dívik s lényege szerint azt jelenti, 
hogy a menyasszonyt az esküvő nap ján este-
felé elvezetik a vőlegény otthonába, ahol — 
többek között — leültetik s ölébe tesznek egy 
egészséges kisgyermeket — annak jeléül, hogy 
neki is ilyen gyermeke legyen. Viszont vannak 
eljárások, amelyeket lassankint el kellene 
hagyni . Ugyancsak Somogyszentpálon esküvő 
u tán a templomból való kijövetkor először a 
menyasszonynak kell megszólalnia, hogy ő ural-
kodjék az ura felett. Ezzel kapcsolatban kívá-
natos volna azt hirdetni, hogy a házasságban 
— és az élet egyTéb helyzeteiben — ne az ural-
kodást keressük, hanem a szolgálatot. Még en-
nél is nagyobb szükség volna ar ra , hogy bizo-
nyos babonák, javasasszonyokkal kapcsolatos 
gyógyítások stb. eltüntessenek. 
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4. A szülőföld művészete különösen olyan te-
rület, amelyen sok magyar értéket, magyar 
sajátosságot megóvhatunk az elpusztulástól. 
Egyik növendékem leír ja községe népművésze-
tének az építkezésben és a bútorokban való 
megnyilatkozását, majd hozzáteszi, sajnos, ezek 
tíz év múlva feledésbe mennek, mert a f ia tal-
ság ezekkel nem törődik. I t t égető szükség van 
arra, hogy növendékünk lelkére kössük az ilyen 
értékes népművészeti megnyilatkozások ápolá-
sát. Ehhez hasonlóan törekedjenek ar ra is, hogy 
községükben inkább régi magyar nótákat da-
loljanak, mint tangó-erőltetéseket. Egyik nö-
vendékem „Gyöngyösbokréta" címmel társula-
tot alakítana, amelynek a feladatát sugalma-
zásomra így formulázta: A feledésbemenő ma-
gyar viseletet fe lú j í taná és általában minden-
ben ápolná a község magyar sajátosságait. — 
Egyik növendékem arról számol be, hogy köz-
ségében a palóc nye lv já rás még virul, de a 
palóc népviselet eltűnt. Divat lap szerint var-
ratnak ruhát , még koplalás árán is. Nemzeti 
érdek volna a népviselet visszahonosítása. M. 
növendékem szülőfaluja kézimunkáinak propa-
gandát csinálna. Azt mondja , szülőfalujában 
még a buzsáki mintánál is szebb kézimunkákat 
csinálnak. A b a j ott van, hogy kevéssé isme-
rik. S ha ezekből a kézimunkákból valami ki-
állításra kerül, akkor sokszor más néven kerül 
oda. — A jövőben ar ra törekszünk, hogy ilyen 
népművészeti termékekből, egyéb népi sajátos-
ságokból és ilyen szülőföldtanulmányokból kis 
néprajzi múzeumot csinál junk intézetünkben. 

5. A szülőföld családi és iskolai nevelésével 
kapcsolatos kérdések. B. növendékem községé-
nek családi neveléséről a következőket í r j a : 
„Jó és rossz nevelési mód egyaránt előfordul. 
Megállapításom szerint még az intelligencia 
körében is nagyon csekély ama családok száma, 
ahol a családi nevelésre vonatkozó könyv volna. 
Ezen a bajon megfelelő előadások tar tásával 
és könyvek ajánlásával segítenék." Nagyon sok 
adatom van a családi nevelésre vonatkozólag 
az ország minden tájáról . "Ügy látom, helyes 
nevelés mellett nagyon sok ba j van a családi 
nevelés körül. Több helyen ösztönszerűleg jól 
nevelnek. Így például helyes ott a nevelés, ahol 
a gyermek ambícióját úgy tudják kielégíteni, 
hogy így szólal meg: „Már ezt is tudom csi-
náini. Űgy-e, édesapám, m a megérdemlem az 
ebédét?!" Ilyenek mellett nagyon sok a nehéz-
ség, a ferde felfogás. Akárhány helyen a csa-
ládi veszekedések az egyik vagy a másik fél-
nek, vagy mindkettőnek a helytelen nevelésé-
ből fakadnak. Sok helyen a szülők m u n k á j a 
folytán a gyermek napközben teljesen elhagya-
tott. A családi nevelés kérdése a tanítói mun-
kának egyik leghálásabb területe. I t t lehet még 
nagyon sokat lendíteni. — Általában beszéltem 
növendékeimmel szülőföldjük iskolai nevelésé-
ről is, legalább annyiban, amennyiben ők azt 
megfigyelhették. 

6. Sok kérdést vet felszínre a szülőföld lakói-
nak foglalkozásáról való beszélgetés. Ezzel kap-
csolatosán kínálkozik sok alkalom arra, hogy 
azokról a módokról beszélgessünk, amelyek 

alkalmasak arra, hogy a községben virágzóbb 
anyagi (nem anyagias) életet teremtsünk. — 
Egyik növendékem szülőfa luja csaknem kizáró-
lag földmíveléssel foglalkozik s érdekes, a szü-
lők kifogásolják, ha a gyermekeket az iskolá-
ban gazdasági munkával foglalkoztat ják. Azt 
mondják, azt úgyis megtanul ja , ha szükség lesz 
rá. E helyen még sok dolga van a tanítónak. 
I t t kézzelfoghatóan kell igazolni, hogy az is-
kola gazdasági m u n k á j á r a valóban szükség 
van. Minél elhanyagoltabb a gazdálkodás, an-
nál nagyobb szükség van erre. Természetesen 
ügyelnünk kell arra, hogy a nép érezze, hogy 
itt nem az elvégzett munkán van a hangsúly, 
hanem azon, hogy a gyermekeket i rányítsuk.— 
Egy lelkes tanyai tanítónőnek sikerült körzeté-
ben a leghorn tyúkot meghonosítania. Ezzel 
körzetének több tojástermést biztosított a régi-
nél. Ez ál talában tetszett is. Csak volt, akinek 
az volt a panasza, hogy a leghorn tyúk húsát 
nem t u d j á k drágábban eladni. I lyenkor arra 
van szükség, hogy a taní tónőt ez a panasz ne 
kedvetlenítse el, hanem ú jabb felvilágosítással 
folytassa népgondozó munká já t . — M. növen-
dékem í r j a , hogy községének ha tá ra nagyon 
termékeny, mégis kicsiny a termés. Ennek okát 
abban lá t j a , hogy nincsen senki, aki a nép gaz-
dálkodásának ügyét felkarolná. H a m a r j á b a n 
három hibát sorol fel. a) Nem gondozzák a 
vetőmagot; b) a mű t rágyá t ál talában nem is-
merik; c) a kukoricát még most is töltögetik. 
Beszélgetést folytattam ezzel a növendékünk-
kel, ennek során a t a r ló ra is i rányí tot tam 
figyelmét. Ekkor kiderült , hogy későn buktat-
ják a tar lót . Tapasztalatból tudom, hogy ez is 
lehet a kisebb termés egyik oka. — S. növen-
dékem a méhészet terjesztése, mintakertészet és 
mintamezőgazdasági üzem felállí tása ál tal töre-
kednék arra , hogy f a l u j á n a k anyagi boldogu-
lását elősegítse. — Sokan mondják, hogy köz-
ségük anyag i helyzetén úgy segítenének, hogy 
megszerveznék az egységes termelést, azaz egy-
f a j t a legyen a gabona, a gyümölcs, a szőlő, a 
baromfi stb. Így jobban lehet azokat értékesí-
teni. — A háziipar kérdésével kapcsolatosan 
bizonyára lesznek olyan növendékek, akik arra 
gondolnak, hogy a mai nehéz megélhetési vi-
szonyok közepette azt s a j á t fa lu jukban is töre-
kednek ma jdan meghonosítani. — E g y i k nö-
vendékem megállapítja, hogy Balatongyörökre 
nagy csapást jelentett az, hogy a háború alatt 
a jó szőlők kipusztultak, ú j tőkék beszerzéséhez 
pedig nincsen elég pénzük. Ö úgy segítene a 
dolgon, hogy kevesebb költséggel já ró csont-
héjasokat ültetne. Ezeknek kedvez egyrészt az 
ottani ta la j , másrészt a fürdővendégek révén 
értékesíteni is lehetne a termést. 

7. A tanulmányokban felmerülő kérdéssoro-
zat záradékául még bizonyos szellemi szükség-
letekről, ezek kielégítése módjáról és világ-
nézeti problémákról emlékezem meg. — Egyik 
növendékem beszélt egy 14 éves fiúval, aki már 
két éve nem já r iskolába. Azt kérdezte tőle, 
mit csinált a két év a la t t? „Semmit", volt a 
válasz. A szülők ugyan egyszer megpróbálták, 
hogy va lami ipari pá lyá ra adják, de mivel ez 
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nem sikerült, tovább nem próbálkoznak, sőt 
azt mondják: „Nem is baj, hogy nem sikerült 
inasnak elhelyezni, mert mi lenne akkor belőle, 
ha felszabadulna?" Én meg azt kérdezem, mi 
lesz így a fiúból, h a semmit sem dolgozik? Meg 
kell értetni azt, egy dologra okvetetlenül szük-
ség van, tudniillik arra, hogy megtanulja a 
munkát . — K. taní tványom úgy találja, hogy 
szülőfalujában a polgár i iskolát végzett fiatal-
sággal foglalkoznak, ellenben a népiskolát vég-
zettekkel nem törődnek. Ö az ezekkel való fog-
lalkozást tűzné ki cél jául . .— Egyik tanítvá-
nyom í r j a : „Ha községem anyagi szükségleteit 
rendezni lehetne, akkor szükségképen rendeződ-
nének a szellemi szükségletek is." Az ilyen 
ál láspontra azt szoktam mondani, hogy ez az 
esetek nagy részében a lustaság, a kényelem-
szeretet, a nemtörődömség ál láspont ja . Ha vala-
mely égető szükséglet csak pénzzel elégíthető 
ki, akkor törekedjünk valamely módon (például 
színielőadással) ezt az összeget előteremteni. 
Azonban növendékeim figyelmét inkább azok 
felé a teendők felé akarom fordí tani , amelyek 
megoldásához nem kell más, csak igazi tanítói 
lélek. Ilyen beszélgetések a lkalmat nyúj tanak 
ar ra , hogy növendékeink f igyelmét felhívhat-
j uk azokra a szellemi szükségletekre, amelyekre 
különböző helyeken akadhatnak. — Lényeges 
feladat ju t ott a tanítónak, ahol az alkoholt 
azért "tartják az ember legjobb barát jának, 
mert ősztől őszig mindig vele cimborálhatnak.— 
Nagyon lényeges fe ladat felhívni a figyelmet 
olyan nehézségekre, mint amilyenek Z. község-
ben előfordultak, ahol egyesek i lyen szavakkal 
kísérik a népművelési előadásokat: „Mit hall-
gassam őket, nem tudnak azok sem többet, mint 
én. K i hiszi el azt, amit azok beszélnek?!" Amíg 
ilyen helyeken az a tanítói feladat , hogy meg-
hódítsuk a népet a művelődés számára, addig 
másut t az a helyzet, hogy a nép nagyon hálás 
minden művelődési lehetőségért. — Sok jellem-
ra jzban csillan meg az a gondolat, hogy olvasó-
kör (ebben megfelelő újság, továbbá rádió), 
könyvtár , népművelési előadások, színielőadá-
sok rendezése, sportkör, lövészegyesület stb. 
révén törekednének mind a fé r f iaka t , mind az 
i f j a k a t a korcsmától elvonni. — Egyik tanít-
ványom a leventeintézmény mellett a 18 éven 
felüli if jakból öregcserkészcsapatot alakítana. 

Miután a tanítói működés f a lun általában 
nehezebb, mint a városban, nagy gondot kell 
a r r a fordítanunk, hogy növendékünket köze-
lebb vigyük a faluhoz. A város ra is kell gon-
dolnunk,1 de országos viszonylatban szemünket 
elsősorban a vidékre, a falura kell irányíta-
nunk. Ezt cs inálhat juk azzal is, hogy kiemel-
jük a tanító személyének falun való nagy je-
lentőségét. Az ilyen irányú biztatás számára 
nagyon jó alkalom például az olyan növendék 
megnyilatkozása, aki így szól: „Budapesten la-
kom ugyan, de azér t nem Budapestről , hanem 

1 A budapesti I. ker. áll. tanítóképző-intézet pl. nagy 
gondot fordít Budapest anyagi és szellemi világának meg-
ismerésére. 

nagyanyámék falujáról írok, ahol sokszor meg-
fordulok. Nagyon könnyű volt a választás,, 
mert én sokkal jobban szeretem a falut, mint 
a várost. . . . Gyakori lá togatásomnak oka azon-
ban nem abban rejlett, hogy érzelmi kapcsola-
tok fűztek a faluhoz, hanem a falu életét akar -
tam megfigyelni, aminek m a j d tanítói műkö-
désem alat t hasznát vehetem." 

A falusi taní tó helyzeténél is nehezebb a ta-
nyai tanító működési köre. Nekünk a taní tó-
képzésben a legnehezebb körülmények között 
működő taní tó helyzetére különös figyelemmel 
kell lennünk. Azaz nagy gondot kell fo rd í ta -
nunk arra, hogy növendékünk majdan a t anya i 
iskolában is megállja a helyét . Addig, a m í g 
bármely intézetből kerülhetnek tanítók és ta-
nítónők tanya i iskolához, ezt a működési kört 
minden intézetben kell gondoznunk. A TITOE-
ben a tanyai tanítók képzéséről tar tot tak eddig 
előadást Balázs Béla főigazgató és Bali Már ia 
Ildefonza szerzetes tanárnő, a kiskunfélegyházi 
róm. kat. tanítónőképző-intézet volt igazgatója . 
Bali Mária Ildefonza előadásában — többek 
között — a következőket m o n d j a : „Amikor t a -
ní tványaim először ültek a pétermonostori 
tanítónő ( tanyai tanítónő) szobácskájában a 
búboskemence körül s elcsendesedve nézeget-
ték a mestergerendát, megszólítottam őket, k i 
tudna szívből pétermonostori tanítónő lenni, 
18 közül csak kettőnek csillogott a szeme. Ké-
sőbb, a gyermekekkel való foglalkozás közben 
mindig többnek és többnek." (Magyar Taní tó-
képző. 1929. 45. lap.)2 

Taní tásaimban többször ér intet tem a t anyák 
ügyét. Ebben a nevelői légkörben Pestalozzi 
hatása a la t t néhány növendékünk azt a k íván-
ságát tette, hogy tanyára szeretne kerülni t a -
nítónak. — Hogy a tanyák anyagi és szellemi 
világához közelebb hozzuk növendékeinket, már 
az elmúlt iskolai évben szándékoztunk Ceglédre 
kirándulást rendezni azzal, hogy annak leg-
lényegesebb része valamely tanyának a meg-
tekintése. Ez t a tervünket most ősszel valósí-
tot tuk meg. A kiránduláson intézetünk minden 
növendéke résztvett. A ki rándulás u tán a nö-
vendékektől rövid beszámolást kértem a követ-
kező címen: „A tanyai élettel kapcsolatos taní -
tói feladatok." 

A. szerint: „Amikor a t a n y a udvarára ér-
tünk, szomorú kép tárul t elénk. A tanya udva-
rá t össze-visszadülő kerítés vette körül. A göd-
rös udvaron szemét és t r á g y a volt. A kúttól 
pár lépésnyire volt a disznóól, mellette pedig 
a t rágyadomb. A gyermekek piszkosan, ron-
gyosan szaladgáltak a ház körül. A gazdának 
50 hold fö ldje van, mégis így fest a tanyája ." — 
B. szerint: „Rávezetném a tanya gazdájá t a 
helyesebb talajmívelésre. H a a tanya közel van 
a városhoz, olyan növényt termeltetek, ame-
lyet könnyen lehet értékesíteni. Baromfi t te-
nyésztetnék. Iskolámban rádió lenne. V a s á r n a p 

2 A tanyai tanító munkája szempontjából nagyon érté-
kes Hübner József „A tanya kultúrájáért" című, pálya-
díjat nyert munkája. (Néptanítók Lapja. 1924.) 
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délután gazdasági előadásokra behívnám a 
gazdákat. Több akácfát ültettetnék. Felvilágo-
s í tanám a gazdákat arról , hogy a méhészet 
milyen jövedelmező foglalkozás. Ránevelném 
őket a tisztaságra és a rendre. Felvilágosíta-
nám őket arról, milyen egészségtelen az, ha a 
kút a trágyadomb mellett van. Megmagyaráz-
nám, hogy a legtöbb betegség oka a piszkos-
ság. Betegség esetén orvoshoz küldeném őket, 
a háztetőt rendbeszedetném. A beesett eső a 
padláson levő terményt tönkreteszi. Az eső át-
szivárog a mennyezeten, egészségtelen lesz a 
lakás. H a egy cserép hiányzik a házról, a szél 
könnyen leszedi u tána a többit is. A kerítésnek 
rendesnek kell lennie. H a a tanyai ember eset-
leg ú j ságo t olvas, nem engedném meg, hogy 
szélsőséges lapokat olvasson. Ezt a munkát 
nem megszégyenítő, kioktató módon, hanem 
finoman csinálnám." — C. szerint: „Feltűnt, 
hogy az ablakokban nem vir í t a muskátli , az 
udvaron virágos ágynak nyoma sem látszott, 
a konyhakert és a gyümölcsös is hiányzott." 
Ezek a hiányok fe ladatokat jelentenek. — D. 
szerint: „A most nemrég lezajlott ceglédi ki-
rándulás felkeltette érdeklődésemet a tanya 
i ránt . Mindeddig máskép képzeltem el a tanyát. 
Én úgy képzeltem el, hogy a tanya még tisz-
tább, mint a falusi lakás. Azután nem is gon-
doltam azt, hogy ennyire távol legyenek egy-
mástól és ennyire el lennének zárva a kul túrá-
tól. í g y nem is csodálom, hogy az a paraszt 
durva, esetlen és műveletlen. Az eke szarva 
mellett nem tanulhat finomságot és műveltsé-
get. Márpedig erre a m a g y a r parasztnak volna 
esze, csak kellő módja nincs hozzá. H a azon-
ban a tanítóban van egy kis ambíció, úgy mó-
dot talál arra , hogy a paraszt megszerezze ma-
gának a szükséges műveltséget." Növendékünk-
ben megvan a jószándék, de téved akkor, ami-
kor az ekeszarvról — min t a durvaság eszkö-
zéről beszél. Az ekeszarv csodálatos eszköz. 
E mellett bizonyos lelki műveltségre is lehet 
szert tenni. Megbeszéléseink során azt is érin-
tettem, hogy a paraszt szót nem hangoztatnám. 
Ismerem a falusi embert, ezt a szót nem sze-
reti. — E. szerint: „Ha e t anyára gondolok, 
csöppet sem vágyom v i szon t lá tn i . . . Egyébként 
ez a beszámolás a r ra volt jó, hogy figyelme-
met e körben való ku ta t á s r a h ív ja fel, hogy 
sa já tmagamnak minél jobban megvilágítsam a 
tanya problémáját." — F. szerint: „Én nem fel-
adatnak, hanem kötelességnek látom a tanyai 
élettel kapcsolatos hibák orvoslását. Sok ember 
borzad tanyai tanítónak lenni, pedig az igazi 
munkakör tu la j donképen ott van." — G. sze-
r in t : „A tanítónak a lakását , kert jé t , udvarát 
úgy kell berendeznie, hogy az min ta legyen. 
Egészen bizonyos, hogy jó példa a lap ján nem 
sok idő múlva az ilyen csúnya t anyák eltűn-
nek és lassankint mintagazdaság lehet mind-
egyik tanya." — H. szerint: „Mint t anya i ta-
nító sorban felkeresném a tanyákat , tanulmá-
nyoznám a tanyai ember életét s a látot t ba-
jokra ott a helyszínen adnám meg az orvoslás 
módját ." — I. szerint: „Amikor a t anya meg-

tekintése után gyülekeztünk, f igyel tem a f iúk 
arcát . Látszott az arcukon a csalódás, de bizo-
n y á r a megvolt m á r bennük az elhatározás: se-
gí teni a tanyán. Kiragadni abból az elmara-
dottságból, amelyben most van és olyanná 
tenni, amilyennek ők képzelték. Ez a legszebb, 
legmagasztosabb, amit egy magya r tanító sa j á t 
f a j t á j a , nemzete érdekében tehet." 

E kirándulás ha tása alatt egyik növendé-
künk az önképzőkörben „Tanyai élet" címmel 
előadást tar tot t , egy másik meg tavasszal a 
„Tanyai tanító" címen akar m a j d értekezni. 

Örvendetes jelenség, hogy a tanyaügynek van 
folyóirata is. S imándi Béla t anya i tanító szer-
keszti „Tanyai í rások" címen. 

A szülőföld-tanulmányok szükségességének 
igazolását a következő gondolatokkal akarom 
befejezni. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
1932-ben a népiskolákra vonatkozólag kiadott 
egy rendeletet a gyakorlat i i r ányú oktatás ki-
mélyítése tá rgyában. A szülőföld-tanulmány-
ban rámutatok olyan kérdésre, amely a gya-
korlatiasság terüle tén vezető szerepet tölthet 
be. E kérdés felkarolása lényegesen előbbre 
vihet bennünket a gyakorlati életre való elő-
készítés ügyében. A tanítóképző-intézetben min-
d'en törekvés a r r a irányul, hogy a tanító maj -
dan működése helyén minél jobban alkalmazza 
a tanul t elveket. Nyilvánvaló, hogy e célokat 
jobban elérhetjük, ha nemcsak eszményi isko-
lára, eszményi községre, hanem minél többször 
valóságos községről és ennek valóságos nép-
iskolájáról beszélünk, tá rgyalva azokat a ne-
hézségeket, amelyek között ott kell a pedagó-
giai elveket megvalósítanunk. Ezzel az eljárás-
sal megvalósí that juk azt a törekvést, hogy 
növendékünk idealizmusa ne a levegőben lógó 
elmélet legyen, hanem olyan lelkület legyen, 
amely a valóságban — még a legnehezebb kö-
rülmények között is — tud javulás t teremteni. 

A mai iskolai nevelésnek egyik legfőbb köve-
telménye a cselekvésben jut kifejezésre. Ezt 
érezzük akkor, amikor tevékenységről, öntevé-
kenységről, munkál ta tó oktatásról, munkaisko-
láról, a cselekvés iskolájáról és hasonlókról 
beszélünk. A szülőföld-tanulmány nagyon he-
lyes tárgykör a r ra , hogy a növendék sajá t ere-
jé t használja, hogy produktivi tását növelje, 
hogy a saját l ábára állva alkosson valamit, — 
alkosson valamit, aminek a leendő hivatása 
szempontjából felmérhetetlen jelentősége van. 

Ez a szülőföld-tanulmány a növendékek jel-
lemnevelése szempontjából is jelentős. Ha 
ugyanis ezzel kapcsolatban bizonyos hibák ki-
küszöböléséről van szó, először természetesen 
a r r a kell növendékünk figyelmét felhívnunk, 
hogy becsülettel csak akkor foghatunk hozzá 
községünk hibáinak eltüntetéséhez, ha előbb 
önmagunkban végeztünk tisztítómunkát, ha 
előbb magunk szabadultunk meg azoktól a fo-
gyatkozásoktól. 

Nem szülőföld-ismertetésről, hanem a szülő-
föld életéről beszéltem. Ezzel azt akar tam je-
lezni, hogy i t t nemcsak az értelmi élet körébe 
tartozó ismeretekről van szó, hanem az ér-
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zelmi és akarat i élet világába tartozó lelki je-
lenségekről is. A szülőföldön az embert a maga 
egészében akar juk megragadni. A szülőföld 
életében nemcsak az érdekel, hogy az hogyan 
folyik le, hanem figyelmem főképen a r r a irá-
nyul, hogyan lehetne ezt az életet értékesebbé 
tenni. A központi kérdés: hogyan emelném is-
kolám színvonalát, hogyan tenném községemet 
anyagi és szellemi tekintetben virágzóbbá. Ezt 
a kérdést ki rándulásainkkal is kell összekap-
csolnunk. Általában minden intézet szokott fa-
lusi iskola lá togatására kirándulást rendezni. 
Kívánatos ezt a kirándulás t megfelelő előké-
szítés alapján fa lu- tanulmánnyal összekötni. 
J ó példát mutatot t er re Barabás Endre fő-
igazgató a Magyar Tanítóképző 1927. évfolya-
mának 142. lapján. (Statisztika a tanítónevelés 
szolgálatában.) 

Hogy a szülőföld kérdése mennyiben erősíti 
a hazához való ragaszkodást, mennyiben hoz 
közelebb a gyermekhez és mennyiben ápolja a 
hivatásérzést, azt egyik tanítványom szülő föld-
tanulmányából vet t idézetekkel is igazolhatom: 
„Ez a két falu szerepelt az én életemben. Ezt 
a két fa lut ismertem meg, szerettem meg iga-
zán. De e két fa lun keresztül szeretem én a 
nagy Falut , az öreg Fa lu t (Hazát) s ezen ke-
resztül szeretem az egyszerű gyermeki örömet, 
a kacagást és a verej tékes munkát." Ebben az 
írásban kifejezésre j u t az, hogy a szülőföld 
szeretete természetszerűleg átvezet az egész 
haza szeretetére, a szülőföldön eltöltött gyer-
mekéveink közelebb hoznak a ma gyermeké-
hez, a szülőföldön végzett munkánk megked-
velteti mostani munkánka t : nevelői hivatásun-

kat. A szülőföld-tanulmányokon keresztül is 
tud juk növendékeinket közelebb vinni a r e p 
lelkéhez. 

A szülőföld-tanulmány nagy, átfogó, nemzeti 
jelentőségű kérdés. Azt szoktuk mondani, hogy 
a nemzeti élet akkor egészséges, ha a nemzeti 
élet minden pon t ján olyan ember áll, aki hi-
vatása tudatában a legtökéletesebbre törekszik. 
Hogy a tanító m a j d a n a leendő működése he-
lyén3 ezt a magyar tökéletesedést minél job-
ban szolgálhassa, szükség van a r ra , hogy né-
hány más esetben olyan példát lásson, amely 
ú t ravaló t ad a nemzeti életnek egy-egy pont-
j á r a vonatkozó tökéletesedésre nézve. Részese 
legyen olyan megbeszéléseknek, amelyekből 
i rányí tás t meríthet a r ra , hogy s a j á t működése 
helyén hol keresse a jobb jövő ú t j á t . I t t nem-
csak valamely apró pedagógiai elvről van szó, 
hanem sokkal többről: mindannak védelméről 
is, ami sajátosan magyar érték. A magyar em-
bert (mind kis korában, mind felnőtt korában) 
értékei ta la já ra kell áll í tanunk és erről a biz-
tos alapról kell egyrészt hibáit kigyomlálnunk, 
másrészt értékeit megerősítenünk. A szülőföld-
tanu lmány lényegesen hozzájárulhat ahhoz, 
hogy növendékeinkben kifej lődjék az az apos-
toli lélek, amellyel majdan sa j á t iskolájukat 
és s a j á t népüket a nemzeti életnek egyik vi-
rágzó szigetévé alakíthassák, amellyel értéke-
sebb magyart nevelhetnek. 

3 Éber Rezső szerint: Az adatnapló segítségével az idők 
folyamán kifejlődik az illető hely különös, speciális isko-
lája, az az iskola, amely annak leginkább megfelel. 

AZ OKLEVELES , 
ÁLL4!HTilL4W MAGYAR IFJTSAG 

ELHELYEZÉSE 1934. ÉV TAVASKAS.* 
írta : OLAY FERENC. 

A. gazdasági világdepresszión felül a legyőzött 
államokban még a békeszerződések igazságtalan 
politikai és gazdasági rendelkezései, a népeknek 
megkérdezésük nélkül való kiszakítása ősi együtt-
élésükből, a határok káros megvonása is siílyo-
s í t ja a helyzetet. 

A mái Magyarországon elsősorban teremtet-
tek nehéz helyzetet az utolsó másfél évtized kü-
lönböző súlyos eseményei. Különösen nehéznek 
kell mondanunk ezt a helyzetet a munkanélkü-
lieknek, főleg ezeknek legképzettebbjei, az állás-
talan diplomások szempontjából. A fentebb érin-
tett indokokon kívül ugyanis a magyarországi 
állástalanok helyzetét aránytalanul súlyosítja az 
a körülmény, hogy ezeréves országunk elszakí-
tott területeit a magyar intelligencia nagyszám-

* Ezzel a kérdéssel összefüggő első közlemény lapunk 
f. é. január 15-i 2. számában jelent meg, (Dr. Olay Fe-
renc: A külföldi állástalan diplomásokról.) 

ban hagyta el: részben önként, részben pedig a 
hatalom ú j birtokosai által történt kiutasítások 
és létfenntartásuk lehetőségeinek megvonása kö-
vetkeztében. Ezáltal az elhelyezést igénylő egye-
temi végzettségűek a csonka ország igen sok al-
kalmazási lehetőségét vették igénybe, gyerme-
keik pedig ugyancsak nagy számban mentek 
a mi főiskoláinkra. Közben a csonkaországi i f jú-
ság is — ugyancsak érthetően — tekintélyes 
számban szerzett oklevelet és a háborúból vissza-
tértek is teljes joggal támasztottak igényt el-
helyezkedésükre. Mindennek két elkerülhetetlen 
következménye volt. Egyik, hogy az állástalan 
oklevelesek száma megnőtt, a másik, hogy a nagy 
tódulás folytán ú j iskolák létesítése és a régiek ki-
bővítése vált kényszerítő szükségességgé, amely 
körülmény ismét csak növelte az oklevéllel ren-
delkezők amúgy is nagy számát. Az 1920-as évek 
minden téren megnyilvánuló látszólagos fellen-
dülése — mert egy világháborúban vesztes or-
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szág azonnali fellendülése más nem lehet, mint 
csakis látszólagos —, sajnos, nem tudta minden-
kivel oly világosan és határozottan megértetni, 
hogy emögött még nehéz küzdelmek, katasztro-
fális helyzetek és nagy lemondások rejlenek, ame-
lyek a fellendülésnek gazdasági, kulturális és 
egyéb terén rövidesen kerékkötői lesznek, sőt a 
természetszerű és biztos, de el nem hitt nagy 
visszaesést elő fog ják mozdítani. 

Az oklevéllel rendelkezők száma az 1920-as évek 
végén, egyelőre alig észrevehetően, emelkedni 
kezdett. A még nem végzett i f jú ság is mind több 
aggodalommal tapasztalhatta, hogy jövő elhelyez-
kedése mind kevésbbé biztosított, hiszen lassan 
még az eleinte előnyös külföldön való elhelyez-
kedés is mind nehezebbé, sőt végül lehetetlenné 
vált. Ebben a helyzetben nem volt nehéz a kér-
désbe lelkiismeretlenül a poli t ikai és egyéb 
izgatást sem belevinni. Izgatók, elégedetlenek 
mindig fölös számban akadnak s így e kérdés-
nél is sikerült ezeknek a helyzet kiélezése. I ly 
körülmények között a kormányhata lomnak 
egyetemes nemzeti érdekből nem lehetett ma-
gá ra hagyni a jövő nemzedéknek majdan veze-
tésre hivatot t részét. 

Az általános munkanélküliség egységes intéz-
kedést követel. í g y az 1932. évi X I I . t.-c. 4. §-a 
a közigazgatási szervek társadalompolitikai 
tevékenységének irányítását és vezetését a 
m. kir. miniszterelnök hatáskörébe utalta. Az 
egyetemi végzettségű i f júság szociális gondo-
zását azonban, a dolog természeténél fogva, a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter vé-
gezte. Az elhelyezkedési nehézségek pedig szük-
ségessé tették ennek a gondoskodásnak a tanul-
mányaika t már befejezettekre való kiterjeszté-
sét is. Tehát az 1933—34. évi költségvetésben már 
280.000 P- t i rányoztak elő; 80.000 P-vel többet, 
mint az előző évben. Az indokolás szerint: „a 
többlet a főiskolai tanulmányaikat kiváló ered-
ménnyel végzett és a súlyos gazdasági viszo-
nyok következtében átmenetileg elhelyezkedést 
nem találó diplomás ifjúság foglalkoztatásával 
járó díjazás fedezetéül szolgál. „A segítségnek 
ez a módja azonban nem állt a rányban a meg-
oldandó feladattal s csak szerény kísérletnek 
volt tekinthető. Normális körülmények között 
az állástalan diplomások elhelyezése nem lehet 
állami feladat, azonban az állásnélküliek súlyos 
gazdasági és szociális helyzete miatt , amely a 
gazdasági viszonyok következtébe^ állott elő, 
az állam kénytelen volt beleavatkozni. Tisztán 
társadalmi úton ugyanis a megoldás intézmé-
nyes és eredményes nem lehetett, mert ehhez az 
állam tekintélye, hatalma, szervezetei és anyagi 
segítsége elkerülhetetlen. 

A magyar munkanélküliség általában, de meg 
az egyetemet és főiskolát végzettek állásnélkü-
lisége az általános világgazdasági helyzet és a 
t r ianoni békeszerződés folyománya: csak oko-
zat s az okozó változása nélkül nem oldható 
meg. A m. kir. miniszterelnök szerint: mikor 
Magyarországnak évente legfeljebb 1200 diplo-
más fiatalemberre van szüksége, ugyanekkor a 
magyar egyetemek és egyenrangú főiskolák 
évente nem kevesebb, mint körülbelül 2500 dip-

lomát adnak ki. Amíg e két számot közelebb 
nem hozzuk egymáshoz, nem tud juk a b a j t gyö-
keresen orvosolni. Leginkább kívánatossá vált , 
még a munkanélkül iség kérdésének szerves 
megoldása előtt, legalább az egyetemet és fő-
iskolát végzett i f júság elhelyezkedésének meg-
könnyítése, mert a nemzeti társadalomnak ez 
az értékes és vezető szerepre hivatott rétege 
súlyosan befolyásolta az egyetemi és főiskolai 
if júságot, a szellemi pá lyára készülőket és a 
nyomás ha t á sa alatt komoly mozgalmak kelet-
keztek, amelyek diáktüntetésekben és azoknak 
gyakran i rányzatosan beállí tott külföldi vissz-
hangjában nyi lvánul tak meg. 

1933. évi december 7-én a m. kir. miniszter-
elnök és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
meghallgatták az egyetemi és főiskolai ifjúság-
vezetőit, akikkel megbeszélték az egyetemen 
tanuló és az egyetemet m á r végzettek problé-
máit. Az i f j ú s á g egyik kérése volt, hogy a 
kormány oly hivatalos szervet állítson fel, 
amely az állásnélküli diplomások elhelyezésé-
nek kérdésével intézményesen foglalkozzék. A 
kéréshez a miniszterelnök hozzájárult és mái-
két nap múlva a minisztertanács az á l lás ta lan 
diplomás egyetemi és főiskolai i f j ú s á g kérdé-
seinek i rány í tásá t a m. kir . vallás- és közokta-
tásügyi miniszter gondozására bízta. Még 
ugyanazon napon a miniszter közölte azt az 
elhatározását, amellyel az egyetemi főosztály 
keretén belől diákszociális kérdésekkel foglal-
kozó önálló csoportot áll í tott fel. A miniszter 
szavait néhány nap múlva tettek vál tot ták fel. 
Az állástalan diplomás i f j ú s á g elhelyezkedését 
megkönnyítő első intézkedéseket a december 
13-án kelt két rendelet tar talmazta, amelyek 
a) a középfokú iskolák rendkívüli t á rgya inak 
oktatása és b) a magántaní tás kérdésének sza-
bályozásával teremtett sürgősen ú j munka-
alkalmakat. Az állam rendelkezése a la t t álló 
iskolákban így már az ügyek átvételének har-
madik nap ján , összesen 80 tanár ju tot t azonnal 
keresethez. A következő lépés Hóman Bál int 
közoktatásügyi miniszter személyes t á rgya lása 
volt a gazdasági érdekképviseletek különböző 
csoportjainak vezető és i rányító személyeivel. 
Ezeknek a tárgyalásoknak egyik legfontosabb 
célja az érdekeltségek tájékoztatása és meggyő-
zése volt a r ró l — a már egyébként ezek által 
régebben is felismert és részben megértet t — 
helyzetről, hogy az ál lástalan diplomás i f j ú -
ságnak minél nagyobb számban ós mielőbb való 
elhelyezése nemcsak állami, társadalmi, hanem 
magángazdasági szempontból is elsőrendű nem-
zeti érdek. A miniszter meggyőző érvelésének 
teljes megértéssel való fogadása eredménye-
ként ez alkalommal a Gyáriparosok Országos 
Szövetsége (GyOSz), a Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesülete (TÉBE), a Budapest i Ke-
reskedelmi és Ipa rkamara , a Biztosító Intéze-
tek Országos Szövetsége (BIOSz), va lamint a 
Szövetkezetek Szövetsége érdekkörébe tartozó 
vállalatok keretében az illetékesek körülbelül 
400 ál lástalan diplomás alkalmazását helyezték 
kilátásba. A gazdasági érdekeltségek részéről 
mutatkozó ez a megértés közmegelégedést idé-
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zett elő az if júság: és a magya r társadalom 
minden rétegében. 

Párhuzamosan megindult természetesen az 
á l lami és egyéb közületeknél is az alkalmazások 
előkészítése. A túlméretezett tisztviselői gépe-
zet szűkítését célzó egyszerűsítési intézkedések-
kel szembehelyezkedni sem kiil- sem belpoliti-
ka i lag nem látszott kívánatosnak. Állások tö-
meges szervezéséről az állam pénzügyi helyze-
tének, de meg a rendelkezésre álló tisztviselői 
létszám elegendő voltának figyelembevételével, 
úgyszintén a többízben eszközölt kényszerű 
tisztviselői létszámcsökkentésre való tekintettel, 
szó sem lehetett. Oly megoldást kellett keresni, 
amely az állások számának szaporítása nélkül 
teszi lehetővé az állástalan i f j ú s á g legalább 
egy részének elhelyezését. Az 1934. évi I. t.-c.-be 
ik ta to t t nyugdí j törvény — amelynek egyik in-
doka éppen a végzett i f júság nehéz helyzete — 
módot ad arra, hogy a magasabb állások egy-
részének megszüntetésével, a gyenge minőségű 
munkaerők nyugdíjazásával és a többszörös fog-
lalkozások és díjazások fokozatos, kellően el-
bí rá l t megszüntetésével többszáz állástalan 
munkaerő végleges jellegű elhelyezést nyer jen. 
Minthogy ennek lebonyolítására több hónap 
szükséges, azért addig is ideiglenes, kisegítő 
munkaerők alkalmazása látszott az adott körül-
mények között a legcélszerűbben és főleg leg-
gyorsabban keresztülvihetőnek. Ez a lehetőség 
annál is inkább szei-encsésebb megoldás volt, 
mer t az ideiglenes kisegítői alkalmazás ideje 
a la t t a munkához jutot tak használhatósága el-
bírá lható és így annakidején a végleges alkal-
mazások már a kiválogatás elvének figyelembe-
vételével történhetnek. E ténynek nemzeti szem-
pontból való jelentőségét különösebben indo-
kolni nem is szükséges. A másik lehetőség oly 
ál lami munkálatok kapcsán kínálkozott, ame-
lyek a rendes tisztviselői munkaerőkkel nem 
ha j tha tók végre, de amelyeknek elvégzése mégis 
fontos feladat. Ezekre a munkála tokra nagy-
számú fiatalember alkalmazható, akik meg-
felelő képesség és munkateljesítés esetén ké-
sőbb természetszerűleg szintén felszívódhatnak 
a köztisztviselői karba . Szoros vonatkozásban 
állt mindezzel az, ami t a közoktatásügyi minisz-
ter a tárgyalások során tett nyi latkozataiban 
hangsúlyozott, hogy az állásnélküliek elhelye-
zésével párhuzamosan foglalkozni kíván a dip-
lomaszerzés lehetőségeinek szűkítésével is. 

Rövid egy hónapon belül tehát Hóman mi-
niszter legszemélyesebb közbenjötte és elgon-
dolásai alapján a kérdés megoldásának úgy 
elvi, mint gyakorlat i lehetőségei előkészíttettek 
úgy, hogy már az érdemleges eredmény biz-
tosításához legfontosabb tényezőnek, a szüksé-
ges hitelnek előteremtése volt csak hátra. 

Jgy muta t ta meg a közismerten nehéz pénz-
ügy i viszonyok közt vajúdó nemzet, liogy i f j ú -
ságának, de a jövő országvezetés szempontjából 
is jelentős csoport jának megmentésére, lelki 
és gazdasági válságának enyhítésére, messze-
menő és a többi nemzet között páratlanul álló 
áldozatkészségre és erejét meghaladó erőfeszí-
tésre hajlandó. A pénzek előteremtésére és biz-

tosítására hivatot t dr. Imrédy Béla m. kir. 
pénzügyminiszter a kérdés fontosságának tel-
jes átérzésével azonnal biztosította annak lehe-
tőségét, hogy az 1933—34. költségvetési évnek 
március 1-től június 30-ig még hátralévő hó-
napja i ra 800 állami ideiglenes kisegítő munka-
erőnek havi 80 P-vel való díjazása mellett a 
szükséges túlkiadásra fedezetet teremt elő s ki-
látásba helyezte ezen 800 ú j ideiglenes kisegítő 
munkaerő alkalmazásának az 1934—35. költség-
vetési évre folytatólagosan leendő rendelke-
zésre bocsátását is, ha a szükséges felhatalma-
zást erre annak idején megkapja. Ezen az ala-
pon a minisztertanács a közoktatásügyi minisz-
ter előterjesztésére március hó 1-iől j ún ius hó 
30-ig 256.000 pengő tú lkiadást engedélyezett. 

A minisztertanács a közoktatásügyi minisz-
ter hatáskörébe utalt ügykör t akként körvona-
lazta, hogy a minisztérium IV. (egyetemi és 
tudománypolitikai) főosztályának diákszociális 
csoportja önálló hatáskörben elvileg foglalko-
zik a 35 évnél fiatalabb, valamint a világhábo-
rúban részt vett 42 évnél fiatalabb egyetemi és 
főiskolai diplomások elhelyezkedési lehetőségei-
vel. Javas la toka t tesz, a beérkezett előterjeszté-
seket feldolgozza, azokat megfelelő elbírálás 
után az illetékes tényezőkkel végrehaj tás szem-
pontjából megtárgyal ja . Egyéni elhelyezkedési 
kérelmekkel és ilyenek közvetítésével azonban 
nem foglalkozik. Szoros összhangban j á r el az 
állástalan diplomások személyi adata inak fel-
vételezésére, ny i lvántar tására és ál ta lában ezek 
egyéni kérelmeinek elbírálására hivatot t Állás-
talan Diplomások Országos Bizottságával 
(ADOB). Elhatározta továbbá a miniszter-
tanács, hogy az ál lástalanok számának pontos 
megállapítása és szabatos nyi lvántar tása cél-
jából valamennyi állást kereső diplomás i f jú 
felszólítást kap pontos személyi adata inak űr-
lap ú t j án való beszolgáltatására. Az elhelyez-
kedés kérdésének megoldásánál a közoktatás-
ügyi miniszter lehetőleg kiküszöbölni kívánt 
minden felesleges hivata l i formaságot. A kér-
dés megoldásának egyszerűsítése céljából tárca-
közi bizottság szervezését is elhatározta a mi-
nisztertanács. 

Ezek u tán 1934. évi j a n u á r hó 31-én a rádió 
és a sa j tó ú t j án már tájékoztatot t és március 
hó 1-én jelentkezésre felhívott i f júság űr lapja i -
nak kitöltése és a vidékiek beküldése kezdetét 
vette. Az ADOB foly ta t ta le ezt az akciót, azon-
ban most má r a közoktatásügyi minisztérium 
hathatós anyag i (5 alkalmazott fizetése, irodai 
és postakiadások fedezése) és erkölcsi támoga-
tásával. A vidékiek jelentkezésének lebonyolí-
tása és ellenőrzése céljából pedig a törvény-
hatóságok sürgősen utas í tásokat kaptak. 

A jelentkezésekkel párhuzamosan a diákszo-
ciális csoport a különböző gazdasági érdekkép-
viseletek alkalmazás lehetőségeit t á rgya l t a le 
és biztosította, valamint az állami alkalma-
zásba felveendők számának az egyes t á rcák kö-
zött való elosztását készítette elő. A beérkezett 
kérdőíveket az ÁDOB pontozási rendszer sze-
rint tanulmányi előmenetel, nyelv-, gyors- és 
gépírástudás, katonai szolgálat, szociális hely-
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zet stb. figyelembevételével sorozta be. Az ál-
lam és a magángazdaság által igényelt munka-
erők számának két- és háromszorosát kitevő 
névsort ju t ta to t t el az ÁDOB ú t j án a munka-
adókhoz, hogy azok az szabadválasztás elve 
alapján, a nekik megfelelő képesítésű alkalma-
zottat választhassák ki. Az elhelyezések, mint-
hogy egyrészt a jelentkezések kissé vontatot tan 
indultak meg, másrészt mivel egyeseket külön-
böző munkaadók is igényeltek, végül mert a 
magángazdaság részéről, a vár t gyorsasággal, 
nem volt lebonyolítható az akció, kissé elhúzó-
dott. De így is az első állami alkalmazások 
március hó 14-én megtörténtek s azok miként-
jét, elvi alapját , a leteendő fogadalom szövegét 
a minisztertanács ál lapította meg. 

Az állami igazgatásban a tervbe vett 800 al-
kalmazási ú j lehetőség teljes egészében ki is 
meríttetett . Ellenben a magángazdaság ál tal ki-
látásba helyezett 400 munkahely betöltése igen 
vontatot tan és nehézkesen indult meg, úgyhogy 
Hóman miniszter április 24-ére ú jabb értekez-
letre h ív ta össze a magángazdaság képviselőit, 
amikor is erélyes figyelmeztetésre a magángaz-
daság képviselői kilátásba helyezték az állások 
gyorsabb betöltését. Még így is csak 304 em-
bert sikerült a magángazdaságban elhelyezni. 
Az elvileg annyi ra helyeselt megoldás tehát a 
gyakorlati keresztülvitelkor 25%-kal kisebb 
eredménnyel járt , mint joggal elvárható lett 
volna. De r á kell még mutatnunk a következő 
tapasztalatokra is: 

1. Tanulmányi és egyéb képességek (nyelv-
tudás, gyors- és gépírás, különleges szakisme-
retek) tekintetében a jelentkezettek nagy része 
gyengébb, mert a kiváló és jó munkaerők már 
az akció megindulása előtt túlnyomórészt al-
kalmazást kaptak minden állami segítség vagy 
közvetítés nélkül. 

2. Feltűnően sok az okleveles, főleg középis-
kolai tanárok száma: 800, s ezeknek is többsége 
nő, szemben a középiskoláknál alkalmazott 3060 
tanárra l ; jellemző, hogy az aránylag jól el-
helyezkedett közgazdáknál összesen 186 állás-
talan közgazda mellett, 128 felső kereskedelmi 
iskolai t anár van állás nélkül. 

3. Ahol a főiskolára, egyetemre való felvétel 
a tényleges szükségletnek megfelelően állítható 
be, ott nincs állástalanság: például a testneve-
lési tanárok (a két állástalan közül az egyik 
álláshoz jutott , a másik nem alkalmazható). 

4. Az alkalmazást kérő nők száma kb. 20%, 
de például a középiskolai tanároknál majdnem 
kétszerese a férfiaknak! 

5. Az alkalmaztatásra jelentkezett 4993 állás-
talan diplomásnak jelentős százaléka túl van a 
korhatáron, nincs megfelelő diplomája, vagy 
van jövedelme, állása. (Még malomellenőr havi 
400 pengő jövedelemmel, vagy nyugdí jas is je-
lentkezett: tehát nem tartoznak az állástalan 
diplomás fogalma alá.) 

6. Az elhelyezkedési arány 5000 :1400 kedvező-
nek mondható, sőt kétségtelen, hogy eddig ily 
nagyszámú és lehetőség szerint a képzettségnek 
is megfelelő elhelyezkedés sem itthon, sem a 
külföldön még megközelítő számban sem tör-

tént, amely tényt a kormány nagy megértésé-
nek és áldozatkészségének kell a tárgyilagos 
bírálónak betudnia. 

7. Nem egy esetben kedvezőtlen benyomást 
keltenek az elhelyezettek válogatásukkal, elége-
detlenkedésükkel s túlzott igényeikkel, ame-
lyekkel alkalmazásuk után lépnek fel. 

8. A jelentkezett 5000 főn kívül még nyilván 
4—5%-ra lehet tenni azok számát, akik külön-
böző okokból nem jelentkeztek. 

Az előadottakból kiderül, hogy a magya r 
diplomásoknak csak há lá ja illetheti az elhelye-
zést oly nagy körültekintéssel és az i f j ú s á g 
i ránt táplált szeretettel végző közoktatásügyi 
minisztert, aki munkaidejének igen tekintélyes 
részét fordította hónapokon át a magyar nem-
zet jövőjének, a magyar i f júságnak, az adott 
lehetőségek teljes kihasználásával való elhelye-
zésére és révbehozására. Amit Hóman minisz-
ter és minisztertársai megtettek, azok a lehető-
ségek maximumának tekintendők s a nemzeti 
munkaterv egyik legnemesebb és legeredmé-
nyesebb akciójának. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Elfeledett, régi szőttesek. 
— Népművelési előadás. — 

írta : BELLOSICS FLÓRA, baja»szállásvárosi h tanítónő. 

A z elmúlt télen i t t egy kis előadás keretében 
beszéltem a magyar nép egy el nem rabolható 
gazdagságáról, a népművészetéről. Mégpedig 
beszéltem a régi magyar ünnepi szokásokról, 
népdalokról. E lő is adtak kis tanulóink egyet-
kettőt ezekből. Majd következtek a magyar nép 
nagy művészettel elkészített háziipari munkái 
s így sorra kerültek Erdély szőttesei, fa- és 
agyagmunkái, Pozsony-megye fehérhímzései, 
Sárköz asszonyainak csodálatos varrásai s még 
egy pár vidék eredeti termékei. Sikerült is ak-
kor azokból néhány darabot eredetiben be-
mutatnom. A közös magyar haza lakóinak házi-
ipari munkái voltak s mégis azt láttuk, hogy 
ahány vidékről kerültek, annyiféle anyagból 
készültek, más és más formájuk volt, különböző 
színekkel va r r t ák ki. Másként rajzolta meg a 
mezőkövesdi matyó asszony cz ő színes selyem-
mel vagy gyap júva l hímzett tul ipánjai t s egé-
szen más formában, fehér fonállal v a r r j a ki a 
decsi asszony ezt a kedves magyar virágot . 
Másként szól a nóta a csíkinegyei hegyek kö-
zött az erdélyi székely a jkáról s másként dalol 
a hortobágyi puszta fia. 

Mert a különböző vidékek, különböző foglal-
kozások különbözőképen a lakí t ják ki az emberi 
lelket. S mivel a népművészet az emberi lélek 
kifejező eszköze, nem is lehet egyforma. De 
azért a közös haza keretén belül élő népnek 
mégis csak vannak közös tulajdonságai s ezek 
azután megnyilatkoznak jellegzetes vonásokban 
háziipari munkáikon is. Ez választja el e ké-
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szítményeket más országok népeinek ilyen-
nemű készítményeitől. 

Minden nép megbecsüli ezért népművészetét, 
pedig kevés ország népe olyan gazdag eredeti 
szép népies munkákban, mint a magyar . Büsz-
kék lehetünk nagy szegénységünk, megrabolt-
ságunk mellett is e nagyszerű lelki kincseinkre; 
de büszkeségünkbe szomorúság is vegyül, 
mert az i f jabb nemzedék, gyermekek, unokák 
már lassankint elfeledik, nem becsülik az őseik-
től örökölt értékeiket, nem tanul ják meg a 
régiek tudományát, ügyességét. S ez csak azért 
történhet így, mert nem ismerik fel ezeknek a 
dolgoknak igazi nagy értékét. De talán még 
nem késő, kutassuk fel ezeket az eltünedező ér-
tékeket, ami még megvan, mentsük meg az el-
múlástól, támasszuk fel ú j r a . 

Sok vidéken felismerték már a házi ipari szép 
munkáik értékét, látva, hogy a városok úri 
népe, sőt az itt járó külföldi idegenek is meny-
nyire keresik, ku ta t j ák a régi hímzett, szőtt, fa-
ragott munkákat. A jó kenyérkereseti lehető-
séget nyúj tó háziipart újból megkezdték, Mező-
kövesd, Rábavidék, Buzsák, Sárköz népe újból 
készíti a szebbnél-szebb hímzéseket, szőtteseket, 
nemcsak a saját részére, hanem eladásra is, jó 
piacot találva a nagyvárosokban, sőt külföl-
dön is. 

Én mostanában sokat tűnődtem azon, vájjon 
a mi vidékünk népe milyen háziipart űzhetett 
régen? Szövőgépeik még most is vannak, egy-
néhány házban telente szőnek is ra j t a konyha-
ruhákat , lepedőket, zsákokat. De szebb dolgok 
készítéséről nem hallottam, ilyeneket nem lát-
tam. Most pár hónapja azután egy elég régi, 
körülbelül 40—50 éve nyomtatot t kis fiizetke ke-
rül t a kezembe. E füzetke beszámolt itt, a vá-
rosunkban rendezett iparművészeti kiállításról, 
hogy kik, milyen munkáka t áll í tottak ki. Fel 
vol tak ebben sorolva régi bútorok, porcellán-
edények, ékszerek, háziszőttesek. Ez utóbbi fel-
keltette figyelmemet, vá j jon hol készültek ezek 
a szőttesek, hátha a mi vidékünkről valók! Szé-
peknek kellett lenniök, ha már kiál l í tot ták 
őket. S a véletlen hamarosan hozzásegített a 
felfedezéshez. 

Iskolánkban a nagyobb leányok kézimunka-
taní tásánál erősen kell küzdenünk egy ú jabban 
felkapott rossz divat ellen. Divatot mondok 
szándékosan, mert éppen mint a divat változá-
sainak sem a hasznosság és szépség parancsol, 
úgy ezt a rossz szokást is sem a szépség', sem a 
célszerűség nem vezették. Valamelyik évben 
egy kézimunkakereskedőnek sikerült eladnia 
egy-két leánytanulónak ilyen szörnyű kézimun-
kát s azután a kötelező munkák elvégzése után 
évről-évre több és több kisleány va r r t ki ilyent. 
Bosszul előfestett, sokszor életnagyságú kutyát , 
macskát ábrázoló kézimunkák voltak ezek, me-
lyeket azután valószínűtlen színekkel k ivarr-
tak. Sem a szépérzékük, sem az ügyességük eze-
ken ugyan nem fejlődhetett . Ezekből csinálták 
azután malomkeréknyi d iványpárnákat és jó 
keményre kitömték szénával. Pedig a legtöbb 
gyermeknél még heverő sem volt otthon, amely-
r e elhelyezték volna ezeket a malomkerekeket, 

vagy ha volt is, ez a kemény, nagy darab 
párna elfoglalta a fél diványt. S hiába, lia nem 
is lá t tuk jó szemmel az iskolában, hiábavaló 
volt a sok lebeszélésem, hiába mu ta t t am be ere-
deti népművészeti dolgokat és mintákat , meg-
csinálták otthon, mer t divat volt. 

Midőn egyszer egy kis taní tványomat ismét 
egy macskaszörnyetegről akar tam lebeszélni, 
már félig-meddig igazat adva nekem, így szólt: 
„Bizony, a nagymamám is mindig pöröl velem, 
hogy a mai leányok nem is tudnak rendes, szép 
kézimunkát készíteni". — „Hát a te nagy-
mamád milyen kézimunkát csinál t" •— kérdez-
tem. — „Most már csak konyharuhákat , törlő-
ruhákat sző télen, de mesélte, hogy fiatalabb 
korában ő mennyi szépet dolgozott!" — kaptam 
a feleletet. 

Hát én bizony felkerestem ezt a nagymamát 
s az első lá togatásomat követte még több. Majd 
sorra látogat tam a szállásvárosi nénikéket, akik 
azután boldogan mutogat ták az előszedett régi 
kincseikét, amiket vagy maguk készítettek, 
vagy a szüleiktől ők is örököltek. S folyt a 
mese, a visszaemlékezés! Mennyi régi, kedves 
emlék tapadt a láda vagy a szekrény aljából 
előkerült holmihoz, boldogok voltak, hogy elő-
vehettek és mesélhettek róluk. Az ő szemükben 
azok a néha már-már szétmálló holmik kétsze-
res szépséggel bír tak. S büszkék voltak, hogy 
én is, tehát az emlékekből távol álló idegen is 
szépnek talál tam és élveztem őket. 

Vá j jon majd 30—40 év muva ezeket az elraj-
zolt, kutyás-macskás párnákat milyen állapot-
ban t a l á l j a az idő? Tudom, biztosan szétfoszla-
nak, szétmállanak. De kedves emlékek sem fog-
nak hozzá tapadni, inert hiszen előfestve, elő-
rajzolva vásárolták őket, nem fűződnek hozzá 
a tervezések, magaalkotások örömei. Idegen 
szemében pedig még értéktelenebbek lesznek, 
mert közönséges tucatmunkák, amiket ugyan-
azon sablonok szerint festenek meg úgy Auszt-
riában, mint Német- vagy Oroszországban, 
vagy akár Amerikában. Lélek, főként pedig 
magyar lélek ezekben ugyan nem nyilvánul 
meg. Annál több lélek sugárzik elő azokból a 
régi holmikból, régi szőttesekből. Nagy türe-
lemmel készíthették ezeket, semmi munkát, fá-
radságot sem kímélve, hogy öltözetüket, vagy 
ot thonukat csinossá tegyék. Benne van ezekben 
a szőttesekben, hímzésekben a bunyevác ma-
gyar asszony nagy munkaszeretete, az otthon-
hoz való ragaszkodása s főként vakító fehér-
ségükben megnyilvánuló nagy-nagy tisztaság-
szeretete. 

Gyönyörködve az elém kerülő sok szép holmi-
ban, éreztem, nem maradhatnak ezek továbbra 
is így elrejtve, vegyenek tudomást ezekről má-
sok is. Elhatároztam, hogy ezeket összegyűjtve, 
kiál l í tás keretében, nyilvánosságra hozzuk. 
Sikerült is egy szép kis gyűj teményt összeállí-
tani s most nagy köszönettel tar tozunk mind-
azoknak, akik olyan szívesek voltak és a kiállí-
tás idejére átadták régen őrzött kedves mun-
káikat . 

De mik is ezek a feldicsért és kiál l í tásra ke-
i-ült é r tékek! Beszéljünk sorban róluk. A ki-
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állítás anyagának legnagyobb részét teszik azok 
a leheletfinom szőttesek, melyeket itt-ott még 
20—25 év előtt is szőttek, de ezek már nem vol-
tak olyan finom anyagból szőttek, mint ma jd 
lá that ják az igazi régieknél. Hajszálvékony fe-
hér alapba ugyancsak fehér, de vastagabb szál-
lal beleszőtt különböző csíkozásxi anyag ez az 
úgynevezett „gyertyalia". Dísztörülközőket, ágy-
terítőt, függönyöket, női ruhafélét készítettek 
ebből az anyagból. Ezeknek a szélét azután ma-
gukhálózta és k ivar r t mintával , ékes csipkével 
díszítettek fel. Vannak i t t olyan 50—60 éves da-
rabok, melyek finom vékonyságúk mellett még 
most is épek, habfehérek, szépek. Néha egy-két 
családot szolgáltak végig. Régen, mint mond-
ják, ezt a „gyertyal iát" nagy mennyiségben 
szőtték. A szövőgépek sok helyen még most is 
megvannak, de ilyen finom dolgot ma már nem 
szőnek azokon a gépeken, csupán kenderből 
való durvább holmikat készítenek ra j tuk . 

De nem csupán ezeknek a szőtteseknek a fel-
fedezése okozta az én legnagyobb örömömet, 
mer t ezekről már volt egy kevés tudomásom. 
Nyolcvan—száz év előtt szőtt, különösen fino-
man szőtt holmik kerültek még elő, melyeknek 
beleszőtt, r i tka szép, finom mintái leptek meg 
engem. Az alapanyaguk hasonlít a fehér bodor-
vászonhoz, de azoknál sokkal-sokkal finomabb. 
E g y szálat ezekből kihúzva, szétsodorva azt ta-
pasztaltam, hogy a finom fonal hernyóselyem-
ből készült. Eb^e a fehér selyemalapba szintén 
fehérrel, de vastagabb fonállal szőtték azután 
bele, vagy néha k ivar r ták a különféle mintá-
kat, például rózsakoszorúkat, virágcsokrokat, 
kis madaras rajzokat , úgyhogy a vastagabb 
szállal szőtt vagy k ivar r t minta a leheletvé-
kony alapanyagból finoman domborodik elő. 
Bizony, nagy ügyességet kívánt ez a munka, 
de még a minta megtervezése is. Mert, amint 
látni fogják, sok darab van ezekből s mégis 
mindegyikbe más és más, szebbnél-szebb maga-
kígondolta, magatervezte mintát szőtt vagy 
va r r t bele az elkészítője, nem já r t előnyomdába 
ezekért. Ezt a munkát úgy nevezték, hogy „csan-
csána", a régi bunyevác asszonyok női iugujjak-
nak készítették ezeket, az ingváll többi része vé-
kony sifonból vagy vászonból készült. Néhá-
nyan az öregek közül még emlékeznek arra, 
hogy láttak ilyen finom anyagból szőtt egész 
szoknyákat is nagyon régen, melyek anyagába 
elszórtan szép, finom virágmintákat szőttek. De 
ez már igazán fejedelmien szép öltözet lehetett. 
Mondják, hozzá színes bársony vagy selyem 
mellénykét és kötőt viseltek, nyakuk köré érté-
kes ezüst-, r i tkábban aranypénzeket, ú. n. lázsiá-
sokat raktak. Büszkén is viselhette ezeket a szép 
öltözékeket a gazdája, de megállapíthatjuk, 
hogy meg is volt az oka rá. 

A mai fiatalok azt mondják, drágább volt az 
a régi öltözködés s mennyi idő, fáradság kellett 
az elkészítésükhöz! Ez mind igaz. De képzeljék 
el azt a sok örömet, amit a sajátmaga elkészítés 
érzése kelt. S egy-egy ilyen remekbe készült 
ruha azután végigszolgálta ám a gazdáját 
hosszú-hosszú éveken keresztül s most, sok el-
tűnt év után előkerülve, még rongydarabkáik-

ban is gyönyörködni tudunk benne. A mai mű-
selyem ruhaanyagok, hatalmas gyárakban elké-
szítve, olcsón szerezhetők be a boltokban, meg-
varrásuk varrógépen csak pár órácskát vesz 
igénybe. De alig szolgálnak ki pár hónapot s 
nem száz, de tíz év múlva belőle már hírmondó 
rongyocska sem lesz. Az is igaz, hogy nem is 
óvja a ma asszonya annyira ruháit, mint azt a 
régi idők asszonya tette az ő maga szőtte, maga 
díszítette ruháival. A gyár i készítmények nem 
állnak közel a nép lelkéhez. Mert nincs bennük 
semmi egyéni magyar lélek; ugyanilyent onta-
nak tíz- és ezerméterenkint a világ összes gyá-
rai. Már pedig ami például az amerikai nép lel-
kéhez közel állhat, az idegen a magyar föld né-
pének. 

Tudom, eljön majd az az idő, amikor a ma-
gyar nép teljes egészében ráébred ar ra , hogy 
milyen értékekkel bírnak az ő lelkéből fakadt 
művészi munkák. Egy-két vidék fiatalsága már 
előszedegeti a régiektől fennmaradt régi, szép 
háziipari tárgyak mintáit, vagy a még élő nagy-
szülő próbálgat ja a már-már elfeledett rajzoló 
tudományát. Nem messze tőlünk Sárköz vidéke, 
Decs, Nyék stb. községek ősi magyar népe él. 
Színpompás öltözéküket, fejedelmien hímzett fő-
kötőiket, hímzéseiket az újmódi már -már kezdte 
kiszorítani, elfeledtetni, amikor r á juk terelődött 
az ország figyelme. Felkeresték ezeket a közsé-
geket sokan, fényképfelvételeket készítettek ró-
luk, még külföldi mozifelvevők is leutaztak sok-
szor Sárközbe, ha a magyar népet eredeti mn-
gyar népies öltözetében akarják mozivászonra 
vinni. Lassan a városi úri nép is megismerte 
hímzéseiket s látva gyönyörű mintáikat, kedvet 
kapott a megvásárlásukhoz. A sárköziek pédig 
a nagy érdeklődésre most eladásra való szép 
kézimunkákat kezdenek készíteni. Legtöbbször 
fekete anyagra fehér fonállal készítenek, varr-
nak ki kendőket, kézitarsolyokat, kisebb-nagyobb 
térítőket, sőt még papucsot is. Amit régen csak 
kedvtelésből csináltak. És ezzel a tehetségükkel 
a nehéz gazdasági viszonyok mellett elég szép 
mellékjövedelemre tesznek szert. 

Szekszárd környékén a már-már feledésbe ke-
rült bodorvászon szövését kezdték el s ma már 
sok-sok száz magyar nő hordja a szekszárdi asz-
szonyok szőtte bodorvászonból v a r r t ruháját . 
Mezőkövesd, Buzsák hímzései, Hódmezővásár-
hely népies szép fazekasmunkái mind igen ke-
lendő cikkek nemcsak idebent Magyarországon, 
hanem külföldön is. S még sok vidékről szól-
hatnék, ahol a népművészeti háziipart felújí-
tották. 

A szomszéd teremben kiállított s a helybeli 
magyar bunyevác asszonyok által készített mű-
vészi szép háziszőtteseket látva, azt hiszem, min-
denkinek csak egy gondolata lehet, az, hogy kár 
lenne ezeket az értékeket pusztulni hagyni. 

Tudom, még sok helyen használatban van az 
ősi szövőszék, most is dolgoznak r a j t a téli esté-
ken s a család részére vagy eladásra a ház kö^ 
rül használatos, kenderből font anyagból hasz-
nos dolgokat szőnek. Ezekkel, a még szövéssel 
foglalkozó asszonyokkal beszélgetve, többen em-
legették, hogy mennyire szeretnének a régen fel-
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hagyott „gyertyalia" szövéséhez kezdeni. Hogy 
úgy, mint őket valamikor az édesanyjuk, úgy 
ők most a leányaikat elláthassák az ebből 
var r t ágytakarókkal, függönyökkel, díszterítők-
kel. Csak nem tehetik meg, mert az ehhez szük-
séges 120-as finomságú sótit nem tudják besze-
rezni. Mondják, 20—30 év előtt m á r próbálkoz-
tak egyesek e szövésmód felújításával, de csak 
silányabb fonalat tudtak beszerezni s az ebből 
szőtt gyertyalia nem volt olyan finom, szép és 
tartós. Tehát ebből következik, hogy e szövés-
mód felújítása csak finom anyaggal célszerű. 
Ehhez úgy lehet ma jd hozzájutni, hogy a szőni 
óhajtók álljanak össze és együttesen hozassanak 
ilyen finom fonalat, én megpróbálom majd fel-
fedezni a beszerzési forrást. 

Valószínűleg legtöbben már nem Í9 tudják e 
szövésmód mikéntjét, ezen úgy lehet segíteni, 
hogy a hozzáértők jószívvel adnak útmutatást 
a járatlanoknak. Sőt, ha megengedik, a gazda-
sági továbbképző iskola leánytanulóit is el fo-
gom egy ilyen szövőórára vinni, hogy kedvet 
kapjanak ilyen munkákhoz. 

Ügy gondolom, városunk közönsége, látva a 
kiállításon e finom szőttesek szépségét, ágyterí-
tők, függönyök, esetleg ruhák részére szintén 
szeretne hozzájutni ez anyaghoz. Így, ha meg-
felelő fonalhoz lehetne jutni, meg kellene pró-
bálkozni a házi használaton kívül az értékesíté» 
sei is. Egyelőre nem gondolnám ezt nagy mér-
tékben s nem olyan módon, mint egyeseknek 

egyedüli keresetforrását, hanem csak mint az 
üres, hosszú téli esték óráit kitöltő hasznos 
háziipart. S ha beválna, talán később ismer-
tebbé válva, eladásra is többet lehetne készí-
teni. 

A másik igen régi, de nagyon finom szőttesü-
ket, a „csancsanát" már nemigen tudnák el-
készíteni. Nyáron, hogy ezekből volt nálam pár 
szép darab, ismerőseimnek megmutatva, nagy el-
ragadtatással nézték mindannyian s legtöbben 
szerették volna megvenni a mutatott darabokat. 
Ha ehhez az ú. n. selyemsóti fonalat meg lehetne 
szerezni s ha akadna olyan nagyon öreg és 
ügyes nénike, aki ezt a munkát még meg tudná 
csinálni, biztosan el is lehetne terjeszteni s ú j 
életre kelteni. 

Csak az összetartás, együttdolgozás a fő s az 
első hozzákezdés. Kezdetben valószínűleg lesz-
nek kisebb-nagyobb nehézségek, de ha ezekkel 
előre számolnak, akkor a megkezdett munkától 
nem riaszthatnak vissza senkit. 

Kezdjék el a munkát! Mert hiszen nem elég, 
ha az ügyesség, tehetség az emberben megvan, 
de nem használja fel. A ládafiában szunnyadó 
szép terítők, szőttesek hiába értékesek, ha nem 
készítenek ú jaka t . 

Induljon meg a munka, örüljenek az asszonyi 
szívek a patyolatfehér „gyertyaliák" sokvégnyi 
hosszúságán! S a magyar haza is gazdagabb 
lesz egy már-már pusztulóba készült, de meg-
mentett értékkel. 

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

Az arany és az ezüst. 
— Természetrajz az V—VI. osztályban. — 

Irta : G Ü N T H E R JOLÁN. 

Gurul az arany, sá rga fénye, sápadt csillogása 
már ősidőktől fogva meghódította az embereket. 
Hamar rájöttek nemes tulajdonságaira s a meg-
ismerés első pillanatában megszerették, bálvá-
nyuknak fogadták. Arannyal mindent elérhet-
tek: háborút indíthattak, dómokat emelhettek, 
szédületes kultúrát teremthettek, isteneknek ál-
dozhattak stb., s így az arany minden idők ural-
kodója lett. A boldogság, szépség forrásának te-
kintették és aranyra építették nagyravágyó ál-
maikat az emberek. 

Ám ennek az egekig emelt bálványnak diadal-
mas hódító útján rabszolgák milliói görnyednek 
és népek sokasága j á r j a kálváriáját . Az arany 
mérhetetlen bajt zúdított a világra, mert káp-
rázatos fénye mögött a hét főbűn sötét árnyai 
húzódnak. Tiszta öröm, boldogság nem járhat 
nyomában, mert az a r a n y a hideg, önző, kapzsi 
világ bálványa, ott a szívet nem ismerik. 

Mai tanításomban kicsinyeimmel is megismer-
tetem az arany értékét, hasznát és szépségét, de 
ráeszméltetem őket, hogy van az aranynál , ezüst-
nél értékesebb valami, az emberi szívnek aranya: 
a jóság és szeretet. Ezt azonban mindenkinek 

egyénenkint kell kitermelni a legmélyebb és leg-
csodálatosabb bányából: sa já t lelkéből. 

I. Előkészítés. 
A mai természetrajz órán egy kis kiállí tást 

rendezünk. Ebben a titokzatos dobozban van 
mindenféle csecse-becse, csak ügyes gyereket 
keresek a rendezéshez. Az ügyesség p róbá ja : 
három közmondás megfejtése. Táblára í rom: 
1. Nem mind arany, ami fénylik. 2. Hallgatni 
arany. 3. Ki korán kel, a ranya t lel. 

Elfogadható magyarázat esetén ezek az ügyes 
gyerekek k i rakha t ják a doboz tar ta lmát : külön-
féle arany- és ezüsttárgyakat, arany-, ezüstfes-
téket, ezüstpénzt, aranyfonalat, aranyfüstöt , ara-
nyos, ezüstös sztaniolpapírt, rézdarabkákat vagy 
tárgyakat, aranykötésű imakönyvet, esetleg 
arany- vagy ezüstércet, stb. 

— Most ezeket a szép, csillogó dolgokat érték sze-
rint válogassuk össze. (Azok a gyerekek dolgoz-
nak, akik legjobban figyelnek.) A legszebbet és 
legértékesebbet tegyük külön. (Több mint való-
színű, hogy eddigi tapasztalatuk alapján az 
aranytárgyakat értékelik legtöbbre s külön cso-
portosítják.) Tegyük ide az a ranytárgyak mellé 
a többi sárgaszínű, fénylő csecse-becsét! Mennyi 
aranyunk van! — mondom, de a gyerekek heve-
sen tiltakoznak; lesz olyan, aki rámolvassa a 
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közmondást: nem mind arany, ami fénylik. 
— Azért szeretném kipróbálni e két tárgy közül, 
melyik igazán az arany. Talán a tűz megmu-
tat ja . (Oxidáló lángban a réz oxidálódik, az 
a rany nem.) Míg a próba folyik, beszélhettek 
otthoni aranytárgyaitokról vagy arról, amit jól 
megnéztetek. Másik gyermek tegye az a rany-
tárgyak mellé az ezüsttárgyakat. A többit rak-
juk vissza a dobozba, csak az arany- és ezüst-
holmi maradjon az asztalon. 

Célkitűzés. 
— Ma csak ezekről beszélgetünk; aranyos, ezüs-

tös természetrajzórát tartunk. J ó lesz! 

II . Tárgyalás. 
1. A z a r a n y é s e z ü s t t u l a j d o n s á -

g a i . — Ha választhatnátok arany- és ezüst-
gyűrű, arany- vagy ezüstóra között, melyiket 
választanátok1? Miért"? (Az a rany csillogóbb, fé-
nyesebb, drágább stb.) Mi különbség van [e 
között Jaz arany- és ezüstlánc között1? (Megbe-
széljük.) Mártsuk bele mindkettőt ebbe az erős 
lúgba. (Nem változnak.) Most ebbe az erős 
ecetbe. (Nem változnak.) Nini, ha megtöröljük, 
még szebben csillognak, mint előbb. Kinek rozs-
dásodott meg már az a ranygyűrűje? H á t az 
ezüstfülbevalója? (Egyik gyermek kedvesen el-
mondta, hogy édesanyja húsz éve hordja má r 
állandóan a ka r ikagyűrű jé t és semmit sem vál-
tozott.) Miért szeretik hát az emberek az arany-
és ezüsttárgyakat? (Pompás színüket, fényüket 
az idő, levegő nem koptatja, változtatja. Több-
ezeréves a ranytárgyak is úgy csillognak, mint a 
legújabbak. (Beszélgetünk régi leletekről, esetleg 
képen mutatunk régi ékszereket, fegyvereket.) 
Az én ezüstkanalam néha mégis megfeketedik, 
ha lágytojást eszem vele és nem mosom el rög-
tön. Ki tapasztalta már? — Egyszer fürödtem a 
harkányi kénes fürdőben, ott is megfeketedett 
az ezüstláncom. A kénes anyagok megfeketítik 
az ezüstöt, de ez nem baj, egy kis dörzsölésre 
megint kifényesedik. 

— Nézzétek ezt a kis arany- (vagy ezüst-) nyak-
láncot, milyen finom, vékony. Hogyan is tudhat-
ták ilyen vékonyra sodorni? Az arany is, meg az 
ezüst is igen jól nyúj tható . Ilyen vékony szálat 
is készítenek belőle (mutatom az aranyszálat). 
Még hímezni is lehet vele. Láttátok már? Szép, 
díszes templomi ruhákon, meg zászlókon láthat-
tok aranyhímzést. (Beszámolnak.) Ekkora kis 
tiszta aranyból (mutatom a grammot) mit gon-
doltok, milyen hosszú fonalat tudnának csinálni? 
(Találgatják, de végül nekem kell megmondani, 
hogy 2500 m-t. Van is csodálkozás. Megállapít-
ják, milyen távolságig húzhatnák ki iskolánk-
ból azt a hajszálvékony aranyfonalat . Egy 
grammnyi ezüstből csak 2200 m lenne.) Melyik 
nyú j tha tó jobban? Kalapálni is lehet mindkét 
fémet. Még ennél vékonyabb lemezekre is. (Mu-
tatom a rézfüstöt.) K i látott már ilyet? (Arany-
és ezüstdiót készítenek belőle angyalkezek a ka-
rácsonyfára.) Csakhogy az nem igazi a rany és 
ezüst ám! Réz meg ónlemezkék, de úgy csillog-
nak, mintha nemesfémek lennének. Az igazi 

arany- és ezüstlemezkék nagyon drágák, de azok-
kal is szoktak aranyozni, ezüstözni. Váj jon ki-
csodák? (Aranyművesek.) Hogyan lehet ezekből 
a fémekből ilyen vékony lemezeket készíteni? 
(Kalapálják.) Miért lehet az aranyat , ezüstöt 
nyúj tani , kalapálni? (Igen lágyak.) Mutasd meg 
ezen a plasztilinen (vagy agyagdarabkán) ho-
gyan lehet nyúj tan i és hogyan lehet kalapálni 
az aranyat?! Akár hiszitek, akár nem, ekkora 
aranyból — mutatok egy húszfillérest — egy 
igazi huszárt lovastól be lehetne vonni. Miért? 
Van ezüst- és aranypor is, abból ezt készítenek 
(mutatom az arany- és ezüstfestéket). K i dol-
gozott m á r vele? Nézzétek csak meg ennek a tá-
nyérnak a szélét. Hogy lett ilyen aranyos? Az 
aranyporból jó porcellánfesték készül. K i látott 
már aranyfestést valahol? (Beszámolnak: temp-
lomban, sírkereszteken, edényeken stb.) Kik dol-
goznak aranyfestékkel? Egy gyönyörű verset 
tanul tunk nemrég, így kezdődik: „Aranykötésű 
imakönyvet hagyott r á m örökül anyám". E két 
imakönyv közül melyik aranykötésű? Ki készí-
tette? K i dolgozik há t az aranyművesen, festőn 
kívül arannyal? A fogorvosról se feledkezzetek 
meg! 

2. A z a r a n y , e z ü s t ö t v ö z é s e é s d í -
s z í t é s e . — Ne gondoljátok ám, hogy tiszta 
aranyból van ez a gyűrű , vagy tiszta ezüstből 
ez a pengő; akkor m á r régen elgörbültek vagy 
behorpadtak volna, most már tudjá tok, hogy 
miért. (Igen lágyak.) Meg kell tehát keményí-
teni az aranyat is, meg az ezüstöt is. De hogyan? 
Leginkább rézzel keményítik. Kimérnek például 
900 rész színaranyat, 100 rész rezet s az arany-
kohóban igen-igen nagy meleggel e két fémet 
összeolvasztják; úgy mondjuk: ötvözik. (Fel-
írom.) Azután rudakba öntik. Ugyanígy az ezüs-
töt is. Az arany- és ezüstrudakat a pénzverő-
intézetbe viszik. Mit gondoltok, miért? Vagy 
páncélszekrényekben bankárok és az ál lam kincs-
tárában őrzik. Miért? Minden nép gazdagságát 
az aranyához mérik; amelyik országnak sok 
aranya van, annak a pénze is sokat ér. Például 
az amerikai dollár, vagy a franciák, angolok 
pénze. H á t a mi pénzünk? Nekünk bizony drága 
minden darabja; de volt idő, mikor a magyar 
pénz sokkal értékesebb volt a külföld előtt, mint 
most. Mikor aranyért , ezüstért nem kellett ide-
genbe mennünk, hanem a mi áldott hegyeinkből 
bányászhattuk. Hej, de nagyot fordul t a világ 
azóta! 

— No de térjünk csak vissza ezekhez a szép 
arany-, ezüsttárgyakhoz; mit gondoltok, melyik 
drágább és finomabb, amelyikben több, vagy 
kevesebb tiszta nemesfém van? De hogyan le-
het azt megtudni, hogy melyikben van több 
színarany, vagy színezüst? Ötvözés u tán min-
den arany- és ezüs t tá rgyra pecsétet ütnek 
(szemléltetem) s hozzáértők abból következtet-
nek a finomságra. I lyen rajzok láthatók a 
pecséteken, ezek m u t a t j á k a finomságot. A fém-
jelző hivatalban ü t ik r á minden arany- , ezüst-
tá rgyra . Keressétek meg otthon ékszereiteken 
ezt a jelet vagy próbát . 

— Az arany csillogása mellett mi teszi még 
oly széppé ezt a gyűrű t , vagy ezt a fülbevalót? 
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(Színes drágakövek.) Ilyenekkel ' ékesítik az 
arany-, ezüst tárgyakat . Ki látott m á r hasonlót? 

— Őseink szerették nagyon a drágakövekkel 
díszített ékszereket, csatokat, kardhüvelyeket 
(képen szemléltetem). Van egy drága, féltett 
nemzeti kincsünk, a költő azt mondja róla: 
Már kilencszáz esztendeje fénylik aranyszíne 
épen; Változatlan, mint a hűség, a nemzet szi-
vében. Mi íeliét az? — Nézzétek, szent koro-
nánkat , miesodá pompás drágakövek ékesítik 
(szemléltetem képen). 

— Lám, hogy hozzánőtt az a r a n y az embe-
rek szívéhez, el is nevezték a fémek királyá-
nak, — vájjon megérdemli-e? (Itt összegyűjt-
jük, illetve összegezzük az arany, azután az 
ezüst tulajdonságait.) 

3. A z a r a n y é s e z ü s t l e l ő h e l y e i . 
— Hej, pedig de nehéz hozzájutni ezekhez a fé-
mekhez, különösen az aranyhoz; valóságos bú-
jócskát játszik az emberekkel. Sok helyen ho-
mok közé bújik apró szemenként, vagy kisebb-
nagyobb darabokban a tiszta színarany. így 
Észak-Amerika aranyijiezőin.. Szegény arany-
ásók görnyedve, szenvedve ku ta tnak utána, 
mindegyik azt reméli, hogy egyszercsak meg-
talál ja szerencséjét, egy nagyobb darab ara-
nyat s akkor gazdag lesz egész életében. De 
hányan belepusztulnak a lázas aranykere-
sésbe! Az arany legtöbbször a föld mélyébe rej-
tőzik. Vagy odasimul tisztán a repedések közé 
és mint csillogó kis erecske vagy fácska húzó-
dik meg a föld gyomrában (rajz), vagy kövek 
közé keveredik, ércekbe búj ik: — „No, ember, 
most keress meg, ha tudsz!" — És az ember? 
— Bizony, megtalálja, pedig néha 2500 m mély-
ségig is le kell szál lania érte. Azt már meg-
beszéltük, hogy ezekből az ércekből hol ol-
vaszt ják ki a tiszta a ranyat (aranykohókban). 

:— A föld mélyében tudjátok-e mi ta lá l ja meg 
legjobban az aranyat? — A föld belsejéből elő-
törő folyó vagy patakocska. — Ügy-e, csodál-
koztok? Az összetöri, zúzza az aranyérceket és 
sodra hozza magával az aranyszemeket is. Pél-
dául az erdélyi folyók. Az a rany u tán vágyó 
emberek még a folyó medrében is fe lkuta t ják 
és kimossák a színaranyat . Hal lot ta tok már 
róla? (Elmondom.) 

—• Az ezüstöt leginkább érceiből olvasztják 
ki. A magyar hegyekben liagyon sok arany, 
ezüst rejtőzik, tudjá tok-e még, hol? (Térképen 
felkeressük.) Milyen fá jó szívvel mutat já tok 
ezeket a helyeket! — Igaz, hegyeinkből elvehet-
ték gonosz rablók az ezüstöt, a r anya t , — de 
ennél a csillogó, s á r g a aranynál van ám érté-
kesebb, nemesebb a r a n y is a vi lágon! A ma-
gyar ember aranyszíve, becsülete és aranyos 
kedélye. Ezt el nem veheti tőlünk senki. Kiről 
mondjuk, hogy aranyszívű? (Magyarázgatják.)" 

I II . Begyakorlás. 
— Szeretnétek-e egy ilyen aranyszívről szép 

mesét hallani? — De előbb fogla l juk és í r juk 
össze, amit erről a két nemesfémről ma tanul-
tunk. A következő kérdésekre felelnek: Hol és 
hogyan találják? Milyen a színarany és ezüst? 
— Hogyan ötvözik? Mit készítenek belőlük? 
Kik és hogyan dolgoznak e nemesfémekkel? 

Ezek u tán elmesélem vagy az „Aranyeső" 
című bájos m a g y a r mesét, vagy ha azt a gyer-
mekek ismerik, a következő kis angol mesét: 
E g y nagyvárosnak kellős közepén, magas ta-
lapzaton áll a Boldog Herceg szobra. Kőtestét 
linóm aranylemezkék borí tották, szeme két ra-
gyogó zöld zaf í rkő volt, a ranyos kardhüvelyé-
ben egy gyönyörű vörös rubinkő tündökölt. 
Mindenki megbámulta. 

Egyik őszi estén egy kis elkésett fecske ér-
kezett a városba, társai u t án igyekezett, kik 
már előbb elindultak Egyiptomba. F á r a d t a n 
repkedett a szobor körül, végül a herceg lábai-
hoz szállt s gondolta: „Jó lesz itt megpihenni 
ebben a szép aranyos ágyacskában!" Már majd-
nem elaludt, mikor vízcsepp hullott a szár-
nyára. „Milyen különös — csicseregte —, egyet-
len felhő sincs az égen, mégis esik az eső. Ni, 
most egy másik csepp is hul lot t rám, most meg 
egy harmadik." Felnézett, — hát csak ámult , 
bámult a csodálkozástól, — mer t a szobor sze-
méből peregtek a könnyek, szép, a ranyos ar-
cán mint a legszebb gyémántszemek tündököl-
tek. — „Ki vagy te és miért sírsz?" — kér-
dezte szánakozva a szobortól. 

„Míg éltem s emberi szívem volt — sóhaj tot ta 
a szobor —, soli'sem tudtam, mik a könnyek 
és mi a fa jda lom. A Gondtalanság palotá jában 
laktam, ahova szomorúság nem jöhetett be 
soha. Nappal gyönyörű kertemben játszot tam 
sok-sok tá rsammal , — esténkint meg táncol-
tunk, v ígadtunk aranyos termeimben. Bará-
ta im elneveztek Boldog Hercegnek. Boldog is 
voltam, mert a szórakozást, örömet, mulatságot 
boldogságnak tar tot tam. í g y éltem, így hal tam 
meg. Aztán idehelyeztek a város közepére, ma-
gas talapzatomról most minden házba benéz-
hetek. Látom az emberek szenvedését, nyomo-
rá t és szegénységét. Azóta sírok szakadatlanul, 
— mert nem mozdulhatok el helyemből, hogy 
segítsek r a j t uk . " — „Mit tehetnék érted?" — 
kérdezte részvéttel a kis fecske. 

„Ó, édes fecském, nézd, ott messze egy kis 
fiáz nyitott ablakánál ül egy szegény asszony. 
V a r r j a a királykisasszony legszebb udvarhöl-
gyének báli r uhá j á t . Nézd, mily sápadt az arca, 
liogy remeg a keze. A szoba sarkában lázban 
fekszik fiacskája, ég a teste, hűsítő narancsot 
kér, de az a n y a nem tud adni neki, mert na-
gyon szegények. Kicsi fecském, vedd ki kar-
domból a rubinkövet, vidd el nekik, mert a fiú 
oly szomjas, az anya meg olyan szomorú." 

Az asszony éppen elaludt az asztalra dőlve, 
mikor a fecske berepült hozzájuk, a rub in t a 
gyűszű mellé tette, a fiúcskát szárnyával meg-
simogatta, aztán visszaszállt a Herceghez. „De 
jó melegem van — csicseregte vígan —, pedig 
hűvösre fordul t már az idő." — „Ez azért van, 
mer t jót tettél," — mosolygott rá a Herceg. 
Másnap indulni akart a t á r sa i után dél felé, 
de a Herceg megint megszólította: „Drága kicsi 
fecském, vedd ki egyik zafírszememet, mentsd 
meg vele annak a fiatal í rónak az életét, ki ott 
lakik abban a távoli padlásszobában s má r az 
éhhalállal küzködik. Siess vele, míg nem késő." 
A kis fecske sírva engedelmeskedett. 



145 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF,-

Másik szemét egy szegény kolduslányka 
kapta, nehogy részeg ap ja megverje, ha pénz 
nélkül megy haza. „Ó, Istenem, most már egé-
szen megvakultál szegény Hercegem," — zo-
kogta a kis madár. — „Ha megengeded, itt 
maradok vigasztalni tégedet, mert nagyon 
megszerettelek. Majd mesélek neked a nap-
keleti országokról, hogy ne légy oly szomorú." 
— „Inkább légy az én kis postásom, — ha azt 
akarod, hogy boldog legyek. Keresd fel a vá-
rosban a koldusokat, éhező gyermekeket, szen-
vedőket, nyomorgókat, — vidd el nekik egyen-
kint testemről a drága, finom aranylemezeket, 
— segítsd és vigasztald meg őket!" — Mire 
beálltak a hideg idők, a Boldog Herceg szobra 
kopottan, szürkén meredt a levegőbe, a jó kis 
fecske pedig egy dermesztő éjszakán meg-
fagyot t a Herceg lábainál. 

A város polgármestere kiadta a rendeletet, 
hogy le kell dönteni a csúf, kopott szobrot, 
mert elveszítette minden ékességét, minek áll-
jon itt a legszebb helyen a város szégyenére. 

Kőművesek jöttek, szétrombolták s a szobor 
szívét egy szemétdombra haj í tot ták. Odadob-
ták a kis fecske dermedt testét is a széttört 
kőszív mellé. Persze, senki sem tudta, mennyi 
jó t tett az a két szív abban a városban, azt hit-
ték. haszontalan lim-lom, há t szemétre valók. 

A jó Isten magához intet te legfényesebb an-
gyalá t s így szólt hozzá: „Aranynál, ezüstnél, 
minden drágakőnél többet ér nekem az a szív 
és az a kis fecske, melyet az emberek ott lent 
a földön a szemétre dobtak. Hozd fel hozzám 
őket a szép mennyországba, — a kis madár itt 
fog örökké csicseregni ná lam s a Herceg most 
lesz majd igazán boldog." 

— Szép volt? — Éreztetek-e már ti is olyan 
boldogságot, mint a Herceg, mikor segített 
valakin? — A jó Isten szemében melyik az 
igazi arany? Ahány jót tesztek mással, annyi 
aranyszemecskét gyűj töget tek Isten országa szá-
mára. Akar já tok? A mai óra emlékére rajzol-
juk le ezeket az arany-, ezüst tárgyakat és í r j uk 
le magunknak ezt a szép mondást is: 

Aranykapocs a szeretet, 
összeköti a szíveket. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

a) Hazai tanügyi lapokból. 

Dunántúli Tanítók Lapja . Február i számában 
Vadász Zoltán főképen az ál lástalan tanítók 
nehéz helyzetével foglalkozik, majd Erdélyi 
Sarolta „Az iskola és a derű" címen lelkes cik-
ket ír a gyermekneveléssel kapcsolatban. 
Hollóné Hatos Kornélia a magyaros öltözkö-
désre buzdít ja olvasóit, Gábor Géza dr. pedig 
a magyartalanságok elleni védekezésről és küz-
delemről ír, példákkal mutatva rá azokra a ki-
fejezésekre és idegen szavakra, amelyek nyel-
vünk tisztaságát különösen az utóbbi időben 
olyan kedvezőtlenül befolyásolták. „Fogalma-

zás a II . osztályban címen Németh Lajos ad 
gyakorlat i ú tmutatás t . Tálos József az érett-
ségire épített tanítóképző főiskoláról értekezik. 
Külön cikk tá rgyal ja Vas megye tanügyi vi-
szonyait és nagyon kedvesen ír Vasváry Pá l 
V. éves növendék arról a virágkultuszról, me-
lyet a kőszegi m. kir. áll. tanítóképző-intézet 
növendékei annyi szeretettel ápolnak. Melegen 
kívánjuk, hogy a szép gondolat és példa sok 
követőre találjon. A lap többi része a Dunán-
túl pedagógiai és tanügyi eseményeivel foglal-
kozik, azonkívül könyv- és folyóiratismerteté-
sekkel találkozunk. 

Gyermekvédelem. Február havi számának első 
cikke Hermann Andrásné Baross Magda tollá-
ból részletesen ismerteti az 1935 júl iusában 
Brüsszelben tartandó nemzetközi családvédelmi 
kongresszust, melyből megtudjuk, hogy a kon-
gresszus hét szakosztályával a jellemnevelés 
alapismereteivel, a család jellemnevelésével, az 
elemi, közép- és főiskolás i f j ú s á g jellemneve-
lésével, az iskola és az otthon együttműködé-
sével, az i f júságnak a családbeli jellemnevelés 
fe ladatára való pedagógiai előkészítésével, a 
családnevelői ismereteknek a szülők körében 
való terjesztésével, a családi élet javí tásával 
kíván foglalkozni, tehát a legfontosabb társa-
dalmi és pedagógiai problémákkal. A brüsszeli 
kongresszuson mi magyarok is résztveszünk. 
Máday Is tván dr. egyetemi magántanár cikké-
ben az egyke okaival foglalkozik s felsorolt 
számos ok közül különösen kettőt emel ki : a 
gazdasági és a kényelmi okokat. Pásztor Jó-
zsef dr. a tanító és a szülő kapcsolatáról ír, 
nagyon okosan és tárgyilagosan mutatva rá, 
liogy mennyire fontos a gyermek nevelése ér-
dekében a szülő és a taní tó együttműködése, 
mely nélkül alig érhető el megfelelő eredmény. 
Lapismertetések és változatos hírek fejezik be 
a lap februári számát. 

Zempléni Tanító, Legutóbbi száma első helyen 
közli a IX . Egyetemes Tanítógyűlés rendező-
bizottságának közleményeit, m a j d fo ly ta t ja a 
Balaton körüli utazás leírását , amely a lap 
legnagyobb részét elfoglalja, nem hagyva he-
lyet az amúgy is kisterjedelmű lapban a peda-
gógiának. A „Hivatalos rész"-ben a vármegyei 
kir. tanfelügyelő rendeleteit olvashatjuk, a 
„Hírek" rovatban pedig a zempléni tanítóságot 
érdeklő eseményeket. 

A Hajdúság Kul túrá ja . „Őszinte szó" című ve-
zető cikkében Bökényi Dániel a népnevelés 
feladatairól és szükségességéről értekezik. Kö-
vetkező cikkét Kemecseyné Tárnoky Jo lán írta 
„Irigység a gyermeki lélekben" címmel. A ked-
ves és okos logikával megírt cikk, szerzőjének 
igen nagy gyermekszeretetéről és a gyermek-
lélek alapos ismeretéről tanúskodik. A „Neve-
léstörténelmi Szemle" Szilágyi Is tván pedagó-
giáját tá rgyal ja , a , „Krónika" rovatban pedig 
Ha jdú megye tanítósága üdvözli ú j vezető tan-
felügyelőjét, dr. Fejcss Kálmánt . Lap- és 
könyvismertetéseket, t anügyi híreket találunk 
még a hajdúmegyei tanítóság lapjában. 
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Pestvármegyei Népművelés. Legjobb és leg-
jelentősebb népművelési folyóiratunk, melyet 
friss szellemben és hozzáértéssel szerkeszt 
Bocsánczi Lukács. Februári száma is az eddigi 
számokhoz méltó tartalommal és előkelő szín-
vonalon jelent meg. Mindjár t a legelején ki-
tűnő cikket olvasunk N—a tollából, a nemzeti 
vendégszeretetről, majd esztétikai tanulmányt 
a Szépről, Fitos Vilmos dr.-tól. Bálás Vilmos 
dr. „A népművelés a nemzetgazdálkodás szol-
gálatában" címmel a népművelő kötelességeire 
s a népművelői munka nagy nemzeti jelentősé-
geire mutat rá. Ságody Ott már, a kitűnő zene-
szerző, a magyar zenéről, Hollómé Hatos Kor-
nélia a néphímzések gyűjtéséről, Mezey Ödön 
az állatvédelemről ír. Á „Népművelési előadá-
sok" rovatban Szabó Ágnes cikkét olvassuk a 
vasárnap megtartásáról. Szép és tartalmas 
Németh Sándor irodalmi tanulmánya, mely 
méltón magyarázza Vörösmarty: A merengő-
höz című költeményét. Rexa Dezső történelmi 
visszapillantása Rákóczi korába ragad ben-
nünket. „Lapok, könyvek" rovata majdnem 
minden pedagógiai és népművelési folyóiratot 
isinertet, „Hírek" rovata pedig az iskolánkíviili 
népművelés köréből közöl híreket. 

b) Angol tanügyi lapokból. 

Fejlessze-e, vagy elnyomja-e az iskola 
a gyermekek üzleti érzékét? 

Az alább közölt kis történet a „Schoolmaster 
és Woman's Teacher" januári számában jelent 
meg. Ügy gondoljuk, érdekelni fogja a magyar 
tanítóságot is, hiszen valószínűleg akad a mi 
gyermekeink között is olyan üzleti zseni, mint 
Tucker Billy, a kis angol iskolásfiú, aki saját 
szakállára nagy üzletekbe kezdett, hogy télen 
moziba járhasson, nyáron utazhasson. 

Első üzleti próbálkozása ócska rézdarabok 
gyűjtéséből állott. Kéthónapi munka után össze-
gyűjtött annyit, hogy amikor napiáron eladta, 
tiszta nyeresége kilenc shilling és két penny 
volt. 

A második vállalkozása egy mozi volt. 
A lámpát egyik barátjától kérte kölcsön. Ami-
kor a szülei nem voltak otthon, a hálószoba 
falára kifeszített egy lepedőt s két penny be-
lépti díj mellett előadásokat tartott tanulótár-
sainak. A filmeket hosszú papírszalagok he-
lyettesítették. Ezekre gyerekeket érdeklő tör-
ténetek voltak rajzolva. A rajzolásra több ba-
rá t já t alkalmazta, akiknek filmenként két 
pennyt fizetett. A hálószoba minden szombaton 
megtelt. A siker óriási volt. Áprilisban azon-
ban a mozi látogatottsága megcsappant, annak 
ellenére, hogy Billy minden előadásra egy 
ingyenj egyet is kisorsolt. 

A tavaszi estéken azután végképen csökkent 
n mozilátogatók száma. Ez azonban nem ej-
tette kétségbe Billyt. Azonnal újabb üzleti tár-
saságot szervezett „Hallingtoni kerekestalp 
kölcsönző társaság" néven. Három asszisztens-
sel nekilátott a kerekes talpak összeállításá-

nak. A társaság félórai kölcsönzésért fél pennyt 
kért s pompásan virágzott. Mivel Billynek 
veleszületett szépérzéke is volt, a kerekes tal-
pakat ragyogó zöldre festette és különféle ne-
vekre keresztelte. A legszebbnek „Repülő ko-
ponya" volt a neve. 

Ennek a kis üzletembernek jelenleg újabb 
üzleti vállalkozása van: a „Biciklit kölcsönző 
társaság." Az alaptőke egy öreg használt bi-
cikli. A különféle üzleti vállalatok összekötte-
tésben állanak egymással s mindháromnak a 
feje Tucker Billy. 

A siker olyan nagy volt, hogy barátai közül 
sokan befektették az üzletekbe zsebpénzüket» 
sőt akadtak olyanok is, akik konkurrens tár-
saságot szerveztek. Ám ez nem rontotta Billy 
üzleteit; a kültelki kis „üzletkirály"-nak ál-
landó jövedelme van, emellett tisztességes ré-
szesedést ad a részvényeseinek s meg is ven-
dégeli a barátait a „banksziinet nap"-on. 

Ez a történet az angol tanítóság körében 
élénk vi tára adott alkalmat. Vájjon nem lenne-e 
az iskola kötelessége, hogy az ilyen pompás 
üzleti érzékkel megáldott fiú különleges tehet-
ségét fejlessze, vagy legalább is buzdítsa-e az 
iskola az ilyen gyermeket további vállalko-
zásra? Az olyan fiúnak, aki — mint Tucker 
Billy — az üzletemberek sorába kívánkozik, 
megfelelő nevelés és ösztönzés kell. 

Ehhez az elmélkedéshez bizonyos szemre-
hányással fűzi hozzá a cikk írója azt a meg-
állapítását, hogy az 1934. évi világkereskedelmi 
versengésben Anglia fájdalmasan nélkülözte a 
kiváló pénzembereket. — Vájjon jelenlegi neve-
lési rendszerünk-e az oka ennek? — veti fel a kér-
dést a cikkíró. — Nem nevelünk-e ezzel a rend-
szerrel csak álmodozókat? Vissza tudjuk-e ez-
zel szerezni régi világkereskedelmi felsőbbsé-
günket? Véleményem szerint — fejezi be fej-
tegetését — az ilyen eset, mint a Tucker Billyé, 
tág teret nyit ennek a kérdésnek a megvita-
tására. 

(The Schoolmaster and Woman 
Teacher's Chronicle.) 

Lengyel tanügyi lapokból. 

Az írásbeli feladatok módszerének Jf-
alapjai. 

Az anyanyelv, jelen esetben a lengyel, tanítá-
sának igen fontos problémája az írásbeli fel-
adatok kérdése. Hiszen némelyek szerint a stílus 
az ember intellektuális értékének fokmérője. Az 
elemi iskola kötelessége, hogy kifejlessze a gyer-
mek kifejezésbeli készségét úgy szóban, mint 
írásban. Régebben az írásbeli készség gyakorlá-
sát leírásokkal kezdték. Nem kívántak önállósá-
got, hanem lehetőleg hű reprodukciót, a tételt 
és formát pedig szorosan meghatározták, hogy 
a gyermek csak bizonyos korlátozott körben 
mozoghatott. A tanuló nem léphetett át a sablon 
határán. 

Ma az ellenkező irányba csaptak át. „A gyer-
mek arról írjon, amiről akar, úgy, ahogy érez 
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és ahogy tud." A helyzet az, hogy a gondolatok 
és érzések írásbeli kifejezéséhez szükséges, hogy 
a gyermeknek meglegyenek a leírható gondo-
latai és érzései, birtokában legyen a szavaknak 
és kifejezéseknek, érdeklődjék a tárgy iránt, 
kedve legyen azt szavakkal kifejezni és végül 
képes legyen figyelmét bizonyos ideig ugyan-
a r r a a tárgyra fordítani. 

A tétel megválasztását nem lehet teljesen a 
gyermekre bízni. (Mi sem bízzuk a gyermekre. 
Szerkesztő.) Ha az írásbeli feladatoknak bizo-
nyos céljuk van, úgy arra tervszerűen is kell 
törekedni. Meg kell határozni a tárgyat s a 
gyermeket szorosan hozzá kell kapcsolni. Nem 
jelenti ez azt, hogy a tanulónak nem lehet bele-
szólása a tárgy megválasztásába, de azt minden 
esetre, hogy a tanuló munká já t irányítani és 
ellenőrzni kell. A jól megválasztott tétel rend-
szerint elősegíti az eredményt, míg a gyenge 
bizonytalan tévutakra vezet. A feladat tárgyá-
nak ismertnek, érdekesnek és képző erejűnek 
kell lennie. A feladatok általában szabadok. 
A gyermeki élet eseményei, játékai, megfigyelé-
sei, vágyai mind alkalmas t á rgyak az írásbeli 
feladatokra. „Egy napom az iskolában", „A mi 
osztályunk", „A kirakat", „Hetipiac", „Kará-
csonyest", „Miért szeretem szülőfalumat?" stb., 
mind alkalmas a feldolgozásra. Azután a képe-
ken ábrázolt jelenetek leírása, a Mikulás-mesék, 
a pá r szóval, például: macska — fészek, meg-
adott tárgyak szintén alkalmasak és igen ked-
veltek. Ezekhez járulnak az olvasmánnyal kap-
csolatos kötött tételek, melyek kevésbbé értéke-
sek, de szintén szükségesek. Ilyenek a tartalmi 
kivonatok, átalakítások. (Ezt mi nem követjük. 
Szerkesztő.) 

A kidolgozás formája az elbeszélő, leíró és a 
felsőbb fokon az értekező és jellemző. 

A fogalmazás tanítása első fokon szavak írá-
sával kezdődik, ma jd mondatokkal folytatódik. 
Ez utóbbiak ismert tárgyakról, személyekről 
«zólnak. A második osztályban csak két-három 
mondatot iratunk egy tárgyról, a harmadikban 
m á r többet. I t t már rövid elbeszélések, leírások 
is sorra kerülnek. A negyedikben már az élet-
ből vett elbeszélések, hosszabb leírások összetett 
tárgyakról. Az ötödikben szélesítjük a tárgykört 
tar ta lmi kivonatokkal s olyan elbeszélésekkel, 
melyek a gyermek képzelőerejét is segítségül 
hívják. A hatodik és hetedik osztályokban (a len-
gyel népiskolák t. i. hét osztályúak) az említet-
teken kívül olyan leírásokat is próbálunk fel-
adni, melyek a tanuló érzésének és gondolatai-
nak kifejezésére alkalmasak, valamint kísérletet 
teszünk az értekező és jellemző alakkal is. 
Miesiecznik Pedagogiczny. 

Stefan Swiatek, 

Német tanügyi lapokból. 
A számlépcső. 

Hermann Schirmböch (Bécs) cikkében olvas-
suk a következőket: 

A tizedesszámokkal való számításnál, a szor-
galmas gyakorlás ellenére, ismételten beleüt-
közünk a helyértékmegállapítás és a tizedes-

pontelhelyezés nehézségeibe. Ennek oka nem 
kis mértékben a tizes számsor felépítésének 
hiányos szemléltetésében rejl ik. Ha tökéletes 
szemléltetés ezen a téren nem is lehetséges, 
mégis ta lálhatunk erre a gyermeki felfogó-
képességnek megfelelő eszközt. I lyen lehet a 
számok helyértékének lépcsőzetesen való ábrá-
zolása, mint ahogyan az énektanításban szok-
ták jó sikerrel szemléltetni a fokozódó magas-
ságú hangokat. Ezt a lépcsős vonalat, melynek 
egyes fokaira fe l í r juk megfelelő sorrendben a 
számegységek betűjeleit, nevezzük el „szám-
lépcső"-nek s próbáljuk ezt felhasználni a tizes 
szám egységek egymásutánjának .szemlélteté-
sére. Az ál talában használatos szemléltetés az 
szokott lenni, hogy a számegységeket jelző 
betűjeleket vízszintes vonal mentén az egyestől 
jobbra és balra szimmetrikusan í r juk fel, ily-
módon: 

módunk a helyértékek könnyebb megvilágosí-
tása és meghatározása céljából olyan ábrázo-
láshoz, amely nem emeli annyira ki a szim-
metriát, viszont a számérték emelkedését, ille-
tőleg csökkenését szemléltetően muta t j a be, de 
egyébként alkalmazkodik a tizes számegységek 
elrendezésének számjegyekkel való írásához. 

Ezzel az ábrázolással a tizedes egységek szer-
vesen hozzákapcsolódnak a többi tizes egység-
hez és beleolvadnak a tizes rendszerbe, anél-
kül, hogy azt a téves felfogást keltenék, mintha 
itt a számolási szabályok megváltozásáról lenne 
szó. 

— I — I — I — I ^—x 1—I—I—I—v 
T E Ez S z T / E ) * sz ez t e 

Ez az ábrázolás egyik-másik tanulónál azt 
a benyomást keltheti, hogy az egyestől jobbra 
is, miként balra, a számérték növekedik. Így 
történnek azután az ilyenféle téves megállapí-
tások: egytized X 10 = egyszázad. Ezért folya-
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A számlépcső használata a negyedik osztály-
ban a tizedesszámokkal való számolás előké-
szítésére szolgálhat. Ha lad junk a lépcsőn, amit 
a tanulók a füzetükbe berajzoltak, fel és le, 
miközben gondoljunk arra , mit is jelent min-
den egyes lépés. Tegyük fel, hogy az ^ l é p c s ő -
fokon vagyunk és egy lépést teszünk felfelé: 
az E-t (egyest) tízzel szoroztuk és T-t (tízest) 
kaptunk. Most lépjünk a í-fokról egy fokkal 
feljebb: a í-t (tized) tízzel szoroztuk és E-t 
(egyest) kaptunk. Ha viszont az /?-lépcsőfok-
ról lefelé lépegetünk, minden alsóbb fok az 
előbbinek tizedrészét jelenti, tehát Vio E=t, 
V10 t — sz, Vio sz = ez stb. Így például a szám-
lépcsőről könnyűszerrel leolvasható: 

r x ío =Sz\ 
E X 10 = r I 1 fokkal 
í X 10 = E í feljebb 
sz X 10 = f ' 

T : 10 = E \ 
E : 10 = í { 1 fokkal 
f : 10 = sz í lcjebb 
sz : 10 = ez ' 

Megállapíthatjuk ezután, hogy mit jelent 
egy-egy lépcsőfok á tugrása . Megint 22-ből in-
dulunk ki és kettőt lépünk felfelé: E-t (egyest) 
százzal szoroztuk és Sz-1 (százast) kaptunk. 
Ugyanígy könnyen megért ik és megjegyzik a 
fanulók, hogy kettőt lefelé lépni annyi, mint 
százzal osztani, tehát E-ről két fokkal lefelé 
lépve: E (egyes): 100 = sz (század). A szám-
lépcső tehát még az ilyen nehezebb kéi'désekre 
is választ ad nekünk, mint például: 

r x íoo — Ez \ 
E X 100 = Sz ( 2 fokkal 
t x íoo = r I leiebb 

sz X 1C0 = E ' 

T:100=t \ 
E: \00 — sz 2 fokkal 
t : 100 = ez i f e l i e b b 

sz : 100 = te ' 

Ehhez hasonlóan az 1000-rel való szorzásnál 
három fokkal lejebb, az 1000-rel való osztásnál 
három fokkal feljebb lépünk. 

Már néhány órán át való gyakorlás után a 
tanulók gyorsan tudnak tájékozódni a szám-
lépcsőn s folytatólagos gyakorlással odáig fej-
leszthetjük a gyermekek készségét, hogy a 
tizedes egységekkel való számolás éppen olyan 
magátólértetődő valami lesz előttük, mint az 
egészszámokkal való számolás. Hamarosan 
mellőzhetjük is a számlépcsőt, mint szemléltető 
segédeszközt, mert a tanulóknak szinte a vé-
rükbe ment át a felfelé és lefelé való haladás-
nak a szorzással, illetőleg osztással való azo-
nossága és a tizes számegységek sorrendje. Így 
a szorzásnál és osztásnál már nem kell foly-
tonosan bajlódni a helyértéknieghatározással 
és a tizedespontelhelyezéssel. 

(Die Quelle.) 

TUDOM ANY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Loczka Alajos: Iskola és élet. A nevelés ú j út-
jain. Budapest, 1935. 158 lap. A szerző kiadása. 

A szerző, ki ismert munkása a tanügyi iro-
dalomnak, ebben a könyvében 16 tanulmányát 
bocsátotta közre. A mű címe találóan fejezi ki 
a dolgozatok ta r ta lmát és i rányát . Valamennyi 
az iskola és az élet kapcsolatát keresi, azt, 
hogyan lehetne az iskola munkájá t közelebb 
vinni az élethez, amely ma ezer gondja és b a j a 

közepett úgyszólván minden javulás t a köz-
nevelés munkásaitól vár . A szerző érdeklődése 
a külföldi állapotokra is kiterjed. Főképen az 
angol, német és amerikai mozgalmakat, tan-
ügyi reformokat íigyeli éber és mindenkor a 
hazai viszonyokra is tekintő szemmel. 

A könyv témakörét nagy változatosság jel-
lemzi, anélkül, hogy ez bárhol is az alaposság 
vagy a kérdéseket boncoló szerző hivatottságá-
nak rovására esnék. Ped ig egymást vál t ják fel 
a tá rsadalmi tájékozottságot és a szakpedagó-
gus módszerismereteit igénylő tárgyak. Rövi-
den a következőkben regiszt rá l juk a mű tartal-
mát. Az iskola alkalmazkodása a társadalmi 
fejlődéshez (gépkorszak) a munkáltató iskolá-
ban. E kérdésre többször is rá tér a szerző. 
A középiskola társadalmi funkciójának zava-
rai, a félműveltség veszedelme, a tanítóképzés 
reformkísérletei Németországban és Angliában. 
A nemzetköziség eszméinek és törekvéseinek 
(pacifizmus) tanügyi vonatkozásait, a népszö-
vetség kul túrpol i t ikájá t három tanulmányban 
is tá rgyal ja , a harmadikban a magyar iskola 
és a magyar lélek állásfoglalását fej t i ki. 
A szerző őszinte és lelkes ba rá t j a a haladásnak 
s szűkebb munkaterülete szerint természettudós. 
Nem csoda, ha talpraesett tanulmányt szentel 
a rádió tanügyi hivatásának ( tantárgyak sze-
r int való elemzésében!), hogy okos érvekkel bi-
zonyí t ja a természettudományi tárgyak nagy 
nevelőértékét s k i fe j t i azokat a gyakorlat i 
módszertani elveket és eljárásokat, amelyeket 
az élet tan tanításánál alkalmaz a modern pe-
dagógia. 

A szerző nem egyoldalú szaktudós, hanem a 
pedagógiai kérdéseket összefüggésben és cél-
közösségben látó gondolkodó, ki egyben a kul-
túrpol i t ika gyakorlat i kérdéseiben is otthonos. 
Egyik tanulmányában érdekesen fe j t i ki a pe-
dagógiai kísérletezés lehetőségeit és jelöli meg 
ennek határai t . Okos gyakorlat i tanácsokkal 
szolgál a tankönyvek, különösen a természet; 
tudományi tankönyvek írásához. Három utolsó 
tanulmánya a családprobléma körében mozog. 
Világosan lá t ja a szerző, hogy a ma srilyos vál-
ságba ju to t t család sorsa nem választható el az 
egeszséges pedagógiai törekvések sorsától. Ami-
ket a családi nevelés feladatairól ír, az nagyon 
világos, éles, tömör összefoglalása annak, amit 
erről minden nevelőnek és minden tanítónak 
tudnia kell. Hiszen nagy részben ettől függ, 
hogy az a nehéz harc, amelyet a legjobbak vív-
nak a családi nevelés fenntar tása és erősítése 
érdekében, a gyermek érdeke és a kul túrér té-
kek j avá ra dűljön el. 

,Búvár." Lambrecht Kálmán a Frankl in-Tár-
sulat kiadásában j anuá r hó elejével szép és ér-
tékes népszerű tudományos havi folyóiratot in-
dított meg. A folyóirat célja, mint azt a szer-
kesztő előszavában bejelenti, elvezetni az olva-
sót a tudásnak, igazságnak és képzeletnek ar ra 
a t ág mezejére, ahol természetbúvárok lesik az 
élet, a vi lág titkait. Elvezeti olvasóit a koral-
lok, gyöngykagylók és borostyánkövek szín-
pompás világába, hogy rávilágítson az ezer-
arcii élet megannyi megnyilatkozási formá-
jára . Segít a tudás eölöpeinek megalapozásá-
ban és a r r a törekszik, hogy széles körök szá-
mára tegye hozzáférhetővé mindazokat az igaz-
ságokat, amelyeket laboratóriumok csendjében, 
műhelyek harsogó hangzavarában, óceánok mé-
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lyén, kórtermek magányában a vegyész és fizi-
kus, a technikus és földrajzi explorátor, a nép-
élet búvára és az életért harcoló kl inikus és 
orvos kikuta t tak , kinyomoztak és megismertek. 

A fényképfelvételekkel illusztrált folyóirat 
első számában megjelent tanulmányok és azok 
írói a következők: Leidenfrost Gyula: Utazás 
az alvilágba; Viski Káro ly : Stockholm és Ba-
lassagyarmat ; Pongrácz Sándor: Mimikri ; 
Cholnoky Jenő : Sven Hedin; Szieberth Imre : 
A Boráros-téri Horthy Miklós-dunahíd; Szerb 
Zsigmond: A gyomor vizsgálásáról; Schenk 
J a k a b : A magyar természetvédelmi törvény; 
Doming- Henr ik : A Duna téli madárvendégei 
Budapesten; Lendl Adolf: Gárdonyi és a mik-
roszkóp; Beke Manó: Bunsen és Kirchhoff szín-
képelemzője 75 éves; Geszti Lajos: Mi a geo-
politika; Lambrecht Ká lmán : Ösvilági éksze-
rek; Nagy Sándor: Nehéz víz; Cavallier Jó-
zsef: A halottaiból fel támasztott élet; Sági Fe-
renc: Fénysugarak az orvostudományban; 
Koch Sándor : Sport és test. Ezt a valóban vál-
tozatos és gazdag t a r t a lmat még néhány ki-
sebb cikk és könyvszemle egészíti ki. 

A havi folyóirat előfizetési ára egy évre 
9-60 P, egyes szám ára 90 fillér. 

D r . Keöpe Viktor: „Cejlon, az Éden szigete." 
(A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . 
Franklin-kiadás.) 

Cejlon az emberi képzeletben már régesrég 
különleges helyet foglal el. Csodálatosan dús 
növényzete, mesébe illő termékenysége, utolér-
hetetlen pompája megadta számára az emberi 
képzeletben azt a helyet, amelyet mint legszeb-
bet, legboldogabbat kigondolhatott. í g y csak 
természetes, hogy az Éden kert jét , a Paradicso-
mot erre a helyre tették. Ezen a helyen, ezen 
a boldog- szigeten élt bűnbeesése előtt az első 
emberpár. Ez volt Ádám kertje, itt élvezte az 
édes banánt , Ádám gyümölcsét. I t t ez a sajá t -
ságos a lakú hegy az Ádám-csúcsa, ennek lábá-
nál lakott Ádám és Éva. A hegy tövében ma 
is széles barlangot látni, ez volt Ádám háza. 
Háza mellett nyílt vérpi ros virágokkal Ádám 
rózsája, a rhododendron-fa. Előtte a kékszínű 
tóban, Ádám fürdőjében tükröződött az egész 
csodás mindenség. És innen kellett elmenekül-
nie az Ádám-hídján keresztül, hogy bűnbeesé-
séért vezekeljen. Mikor pedig Buddha eljött, 
hogy megmentse a szenvedő emberiséget és szá-
mára a n i rvánát megnyissa, Cejlon szigetén fe-
jezte be nagy művét, i t t érintette u to l j á r a a 
földi rögöt, mielőtt a mennyekbe szállott volna. 
Lábnyomát ma is látni a kemény sziklába be-
vésődve az Ádám-csúcson. 

A bűbájos Kelet legcsodásabb szigetének, 
Cejlonnak életét varázsol ja elénk ez a könyv, 
ezer színben pompázó virágaival , a köztük ker-
getőző, ragyogó, t a rka pillangók seregével, 
pompás pálmáival, a r a j t u k daloló száz meg 
száz madárral , tündöklő kék egével és káprá-
zatos napsugarával . Ez a csodás, finom, lebegő 
aranyporra l behintett vi lág olybá tűnik fel 
előttünk, a zordon észak gyermekei előtt, 
mintha valamelyik ismeretlen bolygón, mese-
ország kellős közepében járnánk. 

De nemcsak a természetnek ezt a szinte 
egyedülállóan pazar szépségét ismerteti meg a 
szerző, hanem bemuta t j a a sziget népének több 
évezredes múlt ját , életét, ősrégi szokásait és 
babonáit. A szerzővel barangolunk őserdőkön, 
dzsungeleken keresztül, hogy egy ősi ku l tú ra 
felülmúlhatat lan alkotásai t fedezzük fel a rej-
tett sziklabarlangokban, alig ismert romváro-
sokban. Anárádzsapurában lá t juk azokat az 
óriásméretű építményeket, amelyekkel nagyság-
ban egyedül a piramisok vetekedhetnek. Szi-
lárd ki tar tás , mély vallásos érzés, ha ta lmas 
uralkodó és hata lmas nép kellett megalkotá-
sukhoz. De nemcsak az épületek nagy, nyers 
tömege tölt el bennünket csodálattal, hanem 
még inkább önálló, t iszta stílusuk és művészi 
értékük. És még valami, ami különösen be-
csessé teszi ezeket az emlékeket. Ez az, hogy 
a kétezer, két és félezer éves alkotásokról hi-
teles feljegyzéseik vannak, azokról kőbevésett 
feliratok, vagy pedig szent könyvek emlékez-
nek meg. 

A mellékleteken a szerző eredeti fényképfel-
vételei muta t ják be Cejlon pára t lan szépségeit. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M - f 

Die Erziehung. Szerk. A. Fischer, W. Flitner, 
Th. Litt, H. Nohl, E. Sprangcr. 1934—35. év-
folyam, 1—3. szám (október, november, decem-
ber). K i a d j a Quelle & Meyer. 

Ennek a kiváló neveléstudományi folyóirat-
nak gazdag tar ta lmából térszűke miat t csak 
azokról a fontosabb tanulmányokról emléke-
zünk meg kivonatosan, amelyek olvasóinkat kö-
zelebbről érdekelhetik. Peter Petersen: A Jena-
terv, mint az új német iskola kiindulópontja. 
Petersen a jénai egyetem pedagógiatanárának 
rendelkezésére álló kis iskolában 11 év előtt 
kezdte reformeszméit kifejleszteni és erről a 
munká já ró l hat kötetben 1200 lapon számolt be. 
(Az utolsó kötetet 1934, 376 lap, F l i tner ugyan-
ebben a folyóiratban a 82—86. lapon részlete-
sen ismerteti.) A Jena- terv nem módszer, ha-
nem a r r a törekszik, hogy a népiskola szerepét 
a népközösségben ú j világításban és fokozott 
jelentőségben mutassa be. Sejt legyen ebben a 
közösségben, a gyermeknek és i f jú ságnak al-
kalmas módon r agad ja meg a népi-állami éle-
tet és cselekvően hasson a jelenben. A szerző 
az eddigi kutatások eredményeinek felhaszná-
lásával gyökeresen átalakította a népiskola 
szervezetét: több osztályt egy-egy csoportba 
foglal össze, amelyen belül heti tanfolyamok-
ban rendezi el a különböző foglalkozásokat, 
amit színes táblázatban is szemléltet. A Jena-
terv, amelyet már sok helyen sikerrel próbál-
tak ki, ú j ösvényeket vág az ú j nevelés- és 
oktatásügy számára, de a tanító részéről is 
egészen ú j beállítást követel, amit sikere érde-
kében nem szabad szem elől téveszteni. 

Ernst Otto: A tanítás elméletéhez •— Tények 
és problémák. Kétfé le szellem van: alanyi és 
tárgyi , csak az előbbi hatékony; a t á rgy i szel-
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lem csak a szellemi emberben válik haté-
konnyá, ezt nevezzük „tanítás"-nak. A szellem-
nek jellemző tulajdonságai döntő kihatással 
vannak a tanítás tudományos megalapozására: 
ezek a szellem objektivitása és a szétbontásra 
s egységesítésre i rányuló ösztönszerű ingere. 
Ezt a differenciálást és integrálást az em-
beri szellemben re j lő irányító erők követelik, 
Ez vezet a pedagógia egységes megokolására. 
A szellemnek alapvető törvényszerűségéből 
következik, hogy a tanítás csak akkor lehet 
eredményes, ha visszanyúl az emberi lénynek 
őserőire, ezek: 1. ápolás, iskolázás, művelés; 
2. a totalitásra való törekvés; 3. hivatásbeli 
vezetés. A szellem tárgyilagosságából pedig 
ered ez a két szociálpedagógiai követelmény: 
1. az állam- és művelődésügynek szervezése; 
2. szabadság és rend a tanításban. A legmaga-
sabb cél, amelyet az életközelségben működő 
iskola elérhet: az i f júságot az önerejű (spon-
tán) játékszerű foglalkozásból oda vezetni, 
hogy igazi tudással felelősségteljes teljesítmé-
nyekre legyen képes a közösségben, családban, 
népben, államban és emberiségben. 

E. Hörisch: Gyakorlati tanítások valamennyi 
hivatásra. Határozot t állásfoglalás az iskola, 
bizonyítványok, diplomák túlbecsülése ellen, 
amely főleg a németeknél (csak?) fészkelte be 
magá t és aminél jóval fontosabb az, váj jon az 
egyén az' életben helytáll-e. Ezért gyökeres rd-
fórmra van szükség: kevesebb előképzés és 
á l ta lános képzés, de annál több szakszerű ki-
képzés. „Minden németnek a jövőben hivatását 
először egy gyakor la t i tanfolyamon kellene el-
sa já t í tania , mégpedig lehetőleg a 14., de leg-
később a 16. életévtől kezdve és minden felsőbb 
iskolázást megelőzően." A szerző ezután ki-
fej t i , hogy erre való tekintettel hogyan kellene 
kiképezni a tanerőket a kisdedóvótól a főisko-
lá ig és a különböző hivatások számára. „Amíg 
az ál lami nevelőintézetek híven tükrözik vissza 
azt az áldatlan meghasonlást, amely az éppen 
á l ta luk nevelendő hivatásbeli rendek között 
uralkodik, addig üdvös következmények nem 
várhatók a bajok felismeréséből eredő tanulsá-
goktól." 

O. Wecker: Családismeret és iskola. A kettő 
között az élet az érintkezési felület, mert mind-
kettő ennek szolgálatában áll. A családismeret 
egyút ta l életerősen kapcsolja össze a termé-
szettudományi és szellemtudományi tanítást . 
A családismeret, min t a történelmi tudomá-
nyok ága, szintén belekerült a szellemi forra-
da lom forgatagába és ehhez alkalmazkodva, 
á ta laku l t : a nemzeti szocialista állam számára 
beláthatat lan táv la tokat nyitott meg. Szerepét, 
a történelmi taní tásban az 1933. évi rendeletek 
szabályozzák (faj ismeret és öröklési tan mint 
vizsgálati tárgyak). A szerző ezután a család-
ismeretnek a nevelésre gyakorolt befolyását 
fejtegeti , a biológiai kutatásoknak jelentőségét 
a nevelésnek lehetőségére, ha tára i ra , az isko-
lának idevágó fe lada ta i ra : a polit ikai nevelés-
nek döntő területeit a világnézeti viselkedés 
magas la tára emeli. Útmutatás a kérdés gya-
kor la t i megoldására a különböző tantárgyak-

ban és iskolai fokozatokon. „A családismeret 
az egyesnek családjával , nemzedékével, népé-
vel való kapcsolatok ú t j án összefüggést teremt 
a múlttal, h idat a jövő számára." 

H. Wcnke „A pedagógiai helyzet Német-
országban" címmel, nyilván felsőbb intézke-
désre, minden füzetben folytatólag ismerteti a 
tanügyi hatóság legújabb rendeleteit (például 
tanítók továbbképzése 40, 77, 80, iskolaközség 
128, tanulócsere 130 stb.). Az októberi füzetben 
E . Weniger behatóan mél t a t j a Dilthey iro-
dalmi munkásságát összes művei IX. kötetének 
megjelenése alkalmából (1934: 1. Neveléstörté-
net. 2. Egy pedagógiai rendszer alapvonalai). 
A decemberi számban Flitner „A sors tana és 
az ember fe ladata" címmel közöl mélyenszántó 
tanulmányt . A neveléstudomány és lélektan 
körébe vágó könyvismertetéssel és lapszemlé-
vel minden füzetben találkozunk. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az „Anya és gyermek nap ja" Olaszországban. 
A karácsony, a Megváltó születésének ün-

nepe, a fasizmus intenciója szerint, Olaszország-
ban most már a magasztos anyai hivatásnak és 
a gyermeknek mint az emberiség és nemzet 
legnagyobb kincsének, legértékesebb ígéretének 
megbecsülésével is össze van kötve. A leg-
utóbbi karácsonykor is az egész országban mű-
ködő jótékonysági mozgalmak ennek a jegyé-
ben folytak le. A Duce személyesen fogadta a 
93 tartományból Rómába érkezett legtöbb gyer-
mekkel megáldott anyákat és megajándékozta 
őket. A gyermekek egészséges és észszerű gon-
dozására külön e célra készült filmek bemuta-
tásával is igyekszik a fasiszta olasz kormány a 
szülőket és gyámokat kioktatni . 

A román taní tók és az iskolánkívüli nép-
művelés. 

A román kormány úgy k íván ja a tanítóságot 
az iskolánkívüli népművelésbe intenzívebben 
belevonni, hogy pénzdíjakat tűzött ki analfabéta-
tanfolyamok, felolvasóesték, műkedvelő színi-
előadások stb. rendezésének jutalmazására. A 
román tanítóság vegyes érzelmekkel fogadta ezt 
az újí tást , amennyiben a tanító belső, iskolai 
munkájának veszedelmét l á t j a benne, másrészt 
pedig a helyi viszonyok szerint rendkívül külön-
böző alkalmak mellett a juta lmak igazságos el-
osztását lehetetlennek tar t ja . 

Az olasz nemzeti nevelés legfelsőbb tanácsa. 
Az olasz király rendelete a lapján újjászervez-

ték Olaszországban a nevelésügy legfőbb testü-
letét. „A nemzeti nevelés legfelsőbb tanácsa" hat 
szakosztályból áll, éspedig az elemi iskolai, a 
középiskolai, a felső oktatás, a művészeti okta-
tás, a technikai oktatás és a hajózási oktatás 
szakosztályaiból. A nevelésügyi tanácsban he-
lyet kap a fasiszta pár t t i tkára is. 
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Leszállították a f rancia taní tók szolgálati 
korhatárát . 

Franciaországban a tanítók szolgálatának ha-
tá ra eddig a 60. életévhez volt kötve. Újabban 
ezt a korhatár t öt évvel leszállították, vagyis 
a f rancia tanító ezentúl csak 55 éves koráig tel-
jesíthet szolgálatot. Ez a rendelkezés mintegy 
5000 tanítót érint. 

^ E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A „Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos 
Egyesülete" f eb ruá r 1-én délelőtt tar to t ta X X V . 
közgyűlését a budai áll. tanítóképző-intézet 
dísztermében, amelyet a felsereglett tanárok és 
vendégek zsúfolásig megtöltöttek. Padányi-
Frank Antal dr. elnöki megnyitójában „A ta-
nítók tanító"-járói beszélt. Hatásosan vázolta 
az eszményien munkálkodó tanítóképzőintézeti 
tanár t , akiben néhai Gyer tyánf fy István, a 
nagy pedagógus, nem ok nélkül látott ha t -
v á n y r a emelt tanítót. 

Lelkes bevezetője után üdvözölte a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter képviseletében meg-
jelent Bernáth Géza dr. miniszteri tanácsost; 
Huszka János dr. miniszteri t i tkár t , Molnár 
Oszkár főigazgatót; Jósa Béla dr. osztálytaná-
csos, a földmívelésügyi minisztérium képvise-
lőjének üdvözlésénél hangsúlyozta, hogy a ta-
nítóképzés igyekszik elsősorban a földmívelő 
magyar nép számára kiképezni a taní tó t ; s 
ezért kéri a földmívelésügyi minisztert, hogy 
szaktanárok kiküldésével és gyakorlóterületek 
ju t ta tásával támogassa ezt a munkát . Ezu t án 
üdvözölte a megjelent egyesületi kiküldötteket, 
Kardeván Káro ly dr. szerkesztőt, Ravasz Ár-
pád kir. főigazgatót, Rákosy Zoltán és Szenes 
Adolf elnököket, Végh József ügyv. elnököt, 
Ekamp Nándor alelnököt, Péterhidy József 
gondnokot, valamint Drozdy Gyulát, a Nép-
tanítók Lapja főszerkesztőjét és Barton I m r e 
szerkesztőt. 

Bernáth Géza dr. miniszteri tanácsos és Mol-
nár Oszkár főigazgató köszönőszavai u tán Vá-
radi József megtar tot ta „Mit kíván a falu a 
tanítóképzéstől?" című előadását. Bevezetésé-
ben vázolta a falu helyzetét. A falu rendelte-
téséről szólva, hangsúlyozta, hogy magyar fal-
vak nélkül nincs magyarság és nincs Magyar-
ország. A magyar néppel a magyar népért való 
dolgozás tehát nem más, mint . nemzeti Hym-
nus-unknak a tettek nyelvére való lefordítása, 
cselekedetekre való vál tása: az Isten áldását 
valóban kiérdemlő munka. Bészletesen fej te-
gette, hogyan segítheti a tanító a falut rendel-
tetésének betöltésében. Majd a falusi nevelő-
és oktató-munka irányelveit megjelölve, neve-
léslélektani alapon kimutat ta , hogy a fa lus i 
népiskolának a szó szoros értelmében szülőföld-
iskolának kell lennie. A szülőföldhöz való ra-
gaszkodás ápolása és folytonos mélyítése érde-
kében kívánatosnak t a r t j a a „Szülőföldvédő 
Liga" megalakítását, amelyet különösen a ta-
nítóságnak kellene szorgalmaznia. 

A tanítóképzés szerves fejlesztése érdekében 
sürgeti a kéttagozatú tanítóképzést. Az alsó 
tagozat négyosztályú intézet — esetleg taní tó-
képző-kollégium — lenne és érettségi vizsgálat-
tal záródnék. Az erről szóló bizonyítvány jogo-
sítana mindazon főiskolákra, amelyekre a régi 
négyévfolyamú tanítóképzőben szerzett tanítói 
oklevél, vagy ma a leánykollégium. Ezzel ineg-
szűnnék a zavar és az a felsőbb tanulmányokat 
folytató okleveles taní tók számára há t rányos 
helyzet, amely a tanítóképző mostani V. osztá-
lyának beiktatásával állt elő iskolarendsze-
rünkben. A tanítóképző felső tagozata egy 
négyféléves neveléstudományi intézet lenne, 
amelyben a képzést a fa lu , illetve a város szük-
ségleteinek megfelelően meg lehetne osztani. 

A taní tóság továbbképzésének kérdésére tér-, 
vén, hangsúlyozta, hogy annak intenzivebbé 
tételével el kellene érni azt, hogy a tanítók a 
saját vidékükre egyre inkább specializálódott 
népnevelőkké lehessenek. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után a 
közgyűlés elnöke köszönetet mondott Várad i 
Józsefnek. Ezután Mesterházy Jenő fő t i tkár 
felolvasta jelentését az egyesület multévi mű-
ködéséről és helyzetéről. Pócza József pénztári 
és Lux Gyula dr. házalapi jelentése s néhány 
javaslat tárgyalása u tán a közgyűlés véget ért . 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

A pécsi tanítók pedagógiai szemináriuma. 
A pécsi népiskolák tanítótestületei az ú jabb 
módszerek tanulmányozása céljából j a n u á r hó 
24-én ta r to t ták tanácskozásaikat. Az értekezle-
ten Berze Nagy J ános dr., vezető kir. tanfel-
ügyelő elnökölt, aki a nevelés és a taní tás köl-
csönös hatásairól t a r to t t megnyitó beszédében 
azt hangsúlyozta, hogy a hazának erkölcsös, ér-
telmes, öntudatos és gyakorlati érzékkel bíró 
polgárokra van szüksége. Ez alkalommal a 
számtan és az alkotmánytan taní tásának mód-
szere volt soron. A számtanból a százalékszá-
mítás elméleti előadója Szinder Jenő áll. ta-
nító, gyakor la t i előadója Kurucz József áll. ta-
nító volt. Mind a ketten nagy szaktudással fe-
leltek meg feladatuknak. Az alkotmánytanból 
a tanácskozás anyaga „A magyar címer" taní-
tásának módszere volt. Elméleti előadó volt 
Schichta I lona áll. tanítónő, gyakorlat i előadó 
pedig Mayer I lona áll. tanítónő. Az elméleti 
előadás módszeres elgondolása tel jes mérték-
ben fedte a gyakorlat i kivitelt, mely mély ha-
tást vál tot t ki a hal lgatóság lelkéből. Härtung 
Nándor áll. tanító gyakorla t i tapasztalatairól 
adott számot. Előadásában példákkal mu ta t t a 
be, miként lehet az ú j tanterv szellemét a régi 
iskolába bevinni. Timár Károly áll. ig. tanító 
és Danziger Zsigmond izr. tanító Padányi 
Frank Anta l dr.-nak „Az önismeret nevelése" 
című munká j á t ismertette, v. Sümegi Antal áll. 
tanító a cserkészet vezetésében észlelt tapasz-
talatairól számolt be. 



1 5 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

Eötvös-emlékünnep. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja, 

több évtizedes szokását követve, február 2-án, 
a M. Tud. Akadémia heti üléstermében ünnep-
séget rendezett Eötvös József báró emlékére. 

Az ünnepségen, mely évről-évre történő meg-
ismétlődésével immár közéleti eseménnyé emel-
kedett, igen sokan jelentek meg a társadalom 
és a pedagógiai élet előkelőségei sorából. Ott 
láttuk a nagy férfiú unokáját , Eötvös Rolanda 
bárónőt s közeli rokonságából az Inkey báró-
és Návay báró-család képviselőit. Megjelentek 

Tanítók Ferenc József-Háza, a Péterfy Sándor-
Leányotthon, az I. ker. áll. tanítóképző i f jú -
sága és még igen sokan a fővárosi és közei-
vidéki igazgatók és tanítók sorából. 

Az ünnepséget a Budapesti Férfidalegylet a 
Himnusszal vezette be. Rákos István kir. taná-
csos, az Eötvös-alap elnöke megnyitó beszédben 
méltatta a nap jelentőségét s üdvözölte a dí-
szes ünneplő közönséget. 

Az ünnepség középpontjában állott Sik Sán-
dor egyetemi ny. r. tanárnak, a Kisfaludy-Tár-
saság tagjának beszéde, aki Eötvös József bá-

A báró Eötvös-család tagjai a 
Magyarországi Tanítók Eötvös-
alapja által rendezett emlék-
ünnepélyen : Balról jobbra : báró 
Inkey Pál, Návay Andorné, Eöt-
vös Rolanda bárónő, Inkey Mária 
bárónő, Návay György. 

továbbá Bárány Gerő dr. ny. ál lamtitkár, Pin-
tér Jenő dr. kir. tankerület i főigazgató, Boross 
P á l dr. tanácsi főjegyző, a székesfőváros kép-
viseletében, Nagy Zsigmond dr. min. tan., Buda-
pest székesfőváros kir. tanfelügyelője, Padányi 
Andor Pes t vármegye kir. tanfelügyelője, a Tan-
felügyelők Országos Egyesületének elnöke, 
Erődi Kálmán dr. c. tanker, kir. főigazgató, a 
Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége 
Oktató Osztályának elnöke, Józan Miklós unit. 
püspöki helynök, Mosdóssy Imre min. tan., ny. 
kir. tanfelügyelő, Kehrer Károly és Kohányi 
Gyula kir. tanfelügyelők, Haltenberger Mihály 
dr. egy. rk. tanár, a Főv. Pedagógiai Szeminá-
rium vezetője, Padányi Frank Antal dr. tanító-
képzőintézeti igazgató, a Tanítóképzőintézeti 
Tanárok Országos Egyesületének elnöke, Vá-
rady József dr. tanítóképzőintézeti tanár, 
Drozdy Gyula, a Néptanítók Lapja főszerkesz-
tője, vitéz Sághelyi Lajos szfőv. polgári iskolai 
szakfelügyelő-igazgató, Siklaky I s tván állami 
polgári iskolai igazgató, az Országos Polgári 
Iskolai Tanáregyesület képviseletében, Móra 
István ny. polgári iskolai igazgató, Albrecht 
István, Emhö Gyula és Ekamp Nándor szfőv. 
szakfelügyelő-igazgatók, az utóbbi a Magyar-
országi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége 
képviseletében, Bozsik Béla áll. isk. igazgató-
val, a Tanítók Szövetsége szerkesztőjével, — a 

rót, mint lelki és társadalmi összhangra tö-
rekvő, nemesen előkelő, példaszerű embert mél-
tatta, írói, politikai és pedagógiai megnyilat-
kozásai a lapján. A mélyen szántó szónokot a 
hallgatóság percekig ünnepelte. 

Az ünnepi beszéd után a dalosok Szabados 
Béla: Messze va l aho l . . . kezdetű műdalát ad-
ták elő, idézve Rákóczi lelkét és mély átérzés-
sel kifejezésre ju t ta tva nemzetünk vágyakozá-
sát, reményeit. 

Majd Havas Is tván ny. polgári iskolai szak-
felügyelő, a Petőfi-Társaság főtitkára lépett az 
előadói asztalhoz s elszavalta ez alkalomra ír t 
„Eötvös a magyar éj tszakában" című költemé-
nyét. A nemzeti fá jdalomban reménysugárt 
nyúj tó verset hálás ünnepléssel jutalmazta a 
közönség. 

A szép ünnepséget a Budapesti Férfidalegylet 
a Szózattal fejezte be. Az énekszámokat Dötsch 
Zoltán karnagy vezényelte. 

KÉRELEM. Ké r jük Kar társa inkat , hogy abban 
az esetben, ha illetményüggyel kapcsolatban 
felvilágosításért fordulnak hozzánk, jelezzék, 
hányadik fizetési osztály fokozatában vannak. 

SZERKESZTŐSÉG. 
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T A N Ü G Y I N A P T Á R . 
— Február hónap második felére. 

Febr. 17. (1827.) Meghalt Pestalozzi Henrik János, a 
világhírű svájci pedagógus. 

Febr. 18. (1926.) A képviselőház elfogadja a tanyai 
iskolákról szóló törvényjavaslatot. 

Febr. 19. (1786.) Született Blochmann Károly német 
pedagógus, a drezdai Blochmann-sche fnsti-
tut (1834) megalapítója. 
(1932.) Meghalt Moussony Géza kir. tanácsos, 
a Budapesti Tanítóegyesület elnöke. 

Febr. 20. (1895.) Zsilinszky Mihályt vallás- és közok-
tatási államtitkárrá nevezték ki. 

Febr. 23. (1889.) Budapesten meghalt Békey Imre fő-
városi kir. tanfelügyelő, min. tanácsos. 

Febr. 24. (1927.) A fővárosi iskolaorvosok jelentése 

szerint van olyan iskola, melyben 33% gümő-
kórosan fertőzött. 
(1932.) Meghalt Nagy Árpád dr. kultusz-
miniszteri ny. államtitkár. 

Febr. 26. (1863.) Született Peres Sándor pedagógus, 
hódmezővásárhelyi és budapesti óvónőképző-
intézeti igazgató, a „Nevelés" főszerkesztője, 
szakíró. (A magyarországi tanítóegyesületek 
története.) 
(1899.) Wlassics Gyulát másodízben nevezték 
ki vallás- és közoktatásügyi miniszterré. 

Febr. 23. (1930.) Az oláh parlamentben egy magyar 
képviselő szóvátette, hogy egy hivatalosan 
engedélyezett elemi iskolai tankönyvben „Ve-
szett kutya a magyar" c ímű vers olvasható, 
mely bosszúra izgat. 

h í r e k 
A győrmegyei népművelési bizottság külön 
gazdasági és háziipari albizottsága. A győr-
vármegyei népművelési bizottság a gazdasági 
i r ányú népművelési tevékenység egységének 
biztosítása és a közös teendők megállapítása 
céljából a kultuszminiszter jóváhagyásával kü-
lön gazdasági és háziipari albizottságot létesí-
tet t . Az albizottság t ag ja i a népművelési fel-
ada toka t végző különböző gazdasági szervek 
azon képviselői, akik egyébként is tag ja i a tör-
vényhatósági népművelési bizottságnak. Győr 
megyében az albizottság a következőkből fog 
á l lan i : a Felsődunántúl i Mezőgazdasági Ka-
mara , a Vármegyei Gazdasági Felügyelőség, a 
Házi ipar i Felügyelőség, a Selyemtenyésztési 
Felügyelőség és a Magyaróvár i Gazdasági Aka-
démia képviselőjéből. Előadója lesz a népműve-
lési t i tkár, elnökét pedig a vármegye alispánja 
küldi ki. 

Sarlós-táncot akarnak megtanulni az elszakí-
to t t területen élő testvéreink. A somogyi nép-
művelési bizottság már évek óta nemzeti tánc-
tanfolyamokat rendez. Ez a népművelési ág 
oly nagy közmegértéssel találkozott, hogy a 
tanfolyamért jelentkezett községek száma 
messze túlhaladja a kielégíthetők számát. A 
nemzeti tánctanfolyamok i rán t i érdeklődésre 
jellemző, hogy a hí re eljutott a megszállott te-
rületen élő magyar testvéreink közé is, akik 
megtanulni, ápolni szeretnék a magyar nemzeti 
lélek csodás v i rágá t : a magyar táncot. A na-
pokban közvetve megkeresés érkezett a so-
mogyi népművelési bizottsághoz, amely a meg-
szállott területen élő magyarok részére kéri a 
sarlós-tánc zenéjét és leírását. A népművelési 

bizottság szívesen gondoskodik arról, hogy a 
megszállott terület i testvérek kérése teljesít-
tessék. 

Bács-Bodrog vármegye hároméves népműve-
lési tervének irányelvei. Az ú j hároméves nép-
művelési munkaterv elsősorban a nemzetneve-
lési tevékenységet tűzte ki feladatául , kellő gon-
dot fordí tva emellett a valláserkölcsi, család-
védelmi és állampolgári ismeretekre is. Nemzeti 
szépségeink: a tiszta népdal, a népviselet, a nép-
szokások ápolása, továbbá a nők továbbműve-
lése, a rászoruló gyermekek gondozása és fog-
lalkoztatása, az egészség védelme alkotják a nép-
művelési tennivalók hosszú sorát, amelyhez csat-
lakozik még gazdasági téren az egyszerű és egy-
séges gyümölcstermesztés és a telepítésekkel 
kapcsolatos tennivalók. A leventeköteles i f j ú s á g 
körében az analfabétizmus teljes kiirtását tűzte 
céljául Bács-Bodrog vármegye Népművelési Bi-
zottsága. 

Hősök iskolája. A szatmárnémeti volt cs. ós 
kir. 5. gyalogezred Budapesten élő tisztjei ezre-
dük emlékének megörökítésére elhatározták, 
hogy Mátészalkán ezredemléket áll í tanak. Bu-
dapesten megalakult Sitkay Káro ly ny. ezre-
des elnöklésével az emlékbizottság, amely ösz-
szeköttetést keresve csonka Szatmár vármegye 
vezetőségével, elhatározta, hogy a hősi halot-
tak emlékét egy „hősi iskola" felépítésével 
fogja megörökíteni. 

Baranya vármegye újonnan megalakított nép-
művelési bizottsága. A Baranyamegyei Isko-
lánkívüli Népművelési Bizottság t ag ja inak 
megbízatása az 1934. év végével le jár t s ezért 
a vármegye a l ispánja az 1935—39. évekre ki-
küldendő ú j bizottság t ag ja inak megválasztá-
sát az 1935. évi január hó 8-án tar to t t vár-
megyei közgyűlés napirendjére kitűzte. A vá-
lasztás t i tkos szavazással történt, melynek 
eredményeként a közgyűlés dr. Györkös József, 
Heim József, dr. Fenyvessy Béla, dr. J an t s i t s 
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Sándor, Gulner Elemér, Erős József, Geosits 
Lajos, Patacsi Dénes, dr. Sehaurek Rafae l és 
S t rahner Vilmos u r a k a t az 1935—39. évekre ter-
jedő megbízatással a Baranyamegyei törvény-
hatósági Népművelési Bizottság tag ja iu l meg-
választotta. 

1000 pengős Gárdonyi Géza regénypályázat. Egy év-
tizede mult, hogy Gárdonyi Géza elment... „Az én falum" 
írója frissen él még a közönség szívében. Mégis fenn-
áll egy nagy tartozás és pedig azzal a nagymultú, te-
hetséges testülettel szemben, amelynek Gárdonyi Gézát 
köszönhetjük — a magyar tanítósággal szemben. Az 
Ünnep képes szépirodalmi hetilap a magyar tanítóság-
gal szemben akarja elismerését leróni, amikor ezennel 
1000 pengős Gárdonyi Géza regénypályázatot hirdet, 
mert erős a hite a magyar tanítóság termelő erejében 
és meggyőződése, hogy ezzel a pályázattal nem egy 
igazi tanítótehetség útját nyitja majd meg az érvénye'-
siilés felé. Az 1000 pengős Gárdonyi Géza pályázaton 
kizárólag magyar tanítók és tanítónők vehetnek részt. 
Érdeklődőknek a pályázat feltételeit készséggel meg-
küldi az Ünnep kiadóhivatala, Budapest, VI, Ó-utca 27. 

Jósvay Gábor ünneplése. A hevesmegyei Poroszló 
község róm. kat. egyházközsége díszközgyűlés kereté-
ben ünnepelte az országszerte ismertnevű Jósvay Gá-
bor pápai érdemkeresztes igazgató-kántortanítót ab-
ból az alkalomból, hogy nevezett 40 évi áldásos és 
nagyjelentőségű tanítói munka után nyugalomba vo-
nult. Király Kálmán plébános megnyitó beszédében az 
egész rk. egyházközség háláját tolmácsolta. Az egri 
egyházmegye föpásztorának megbízásából Szabó Elek 
h. esperes, plébános, kerületi tanfelügyelő üdvözölte 
Jósvay Gábort, méltatva kiváló tanügyi, irodalmi, 
zeneirodalmi és társadalmi munkásságát. Majd fel-
olvasta dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek legmagasabb 
kitüntető leiratát. A Társadalmi Egyesületek Szövet-
ségének és a Falu Szövetségnek nevében Lányi ezre-
des nyújtotta ál meleg szavak kíséretében az érdemes 
igazgató-kántortanítónak a TESz nemzeti munka-
keresztjét és a Falu Szövetség díszoklevelét és arany-
érmét. Dr. Gauser Rezső kir. tanfelügyelő Heves vár-
megye kir. tanfelügyelőjének elismerését tolmácsolta. 
Poroszló politikai község háláját dr. Német Lajos fő-
jegyző fejezte ki. Pálházy József besenyőtelki igazgató-
tanító a tiszáninneni felső esperesi kerület tanítói kö-
rének hálatelt köszönetét adta át. A ref. egyházközség 
nevében Gál Ferenc lelkész, ker. tanfelügyelő, az izr. 
hitközség nevében pedig Balázs József állatorvos üd-
vözölte az ünnepeltet. Legfiatalabb tanítványai virág-
gal, az öregebbek pedig szívből jötl szavakkal tolmá-
csolták szeretetüket. 

Magyar dal, zene, m a g y a r viselet és tánc ün-
nepe Zalaegerszegen. Eötvös Károlynak nagy 
keserűséggel töltötte el szívét-lelkét a magyar 
dalnak, muzsikának, táncnak, szóval mindennek, 
ami magyar, a mellőzöttsége. Kifejezést is ad 
ennek szóval, tollal egyaránt . A magyar értékek 
mellőzésének érzete késztette Zala vármegye 
Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bi-
zottságát is arra, hogy Zala vármegye Vitézi 
Társadalmi Bizottsága rendezésében folyó évi 
január hó 12-én, a Notre Dame női kanonokrend 
hatalmas dísztermében magyar propaganda-
estet tartson. 

Az esten Zalaegerszeg egész közönsége meg-
jelent, élén Gyömörey György főispánnal, az 

összes hivatalok vezetőségével és tisztikarával, 
Budapestről az Országos Vitézi Szék Társa-
dalmi Bizottságának elnöke: vitéz Barcy Gábor 
kormányfőtanácsos volt jelen. 

Dr. vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő, 
az Iskolánkívüli Népművelési Bizottság ügy-
vezető és a Zalavármegyei Vitézi Társadalmi 
Bizottság elnöke, bevezetőt mondott, melynek el-
hangzása után Vannay János zongoraművész, a 
nagykanizsai zeneiskola igazgatója, adta elő sa-
ját szerzeményét. Ezután következett Molnár 
Imre dr., az Országos Zeneművészeti Főiskola 
tanára, aki előbb rövid előadásban ismertette a 
magyar dal eredetét a legrégibb időkig vissza-
menőleg, különösen a XVI—XVII I . század írot t 
és népdalköltészetét, majd pedig régi jellegzetes 
és szép magyar dalokat énekelt finom művé-
szettel. 

Szünet után Csernák Anna Réka szobrász-
művésznő, a magyar női viseletek történeti ku-
tatója tartott vetítettképes előadást. Szép képek-
ben mutat ta be a magyar női viseletet a régi 
szittyáktól kezdődően s reámutatott arra, hogy 
mennyire átvették a körülöttünk élő nemzetek 
is a magyar viselet szépségeit. A magyarrulia-
viselet kultuszának ápolására buzdított és ennek 
a gyakorati életbe való átvitelére adott értékes 
útbaigazításokat 

Koroná ja volt az egész magyar ünnepi estnek 
a magyar tánc, amit a községi óvoda, az állami 
polgári leányiskola és a római katolikus tanító-
képzőintézet növendékei mutattak be. A közön-
ség nagy lelkesedéssel fogadta a bemutatásokat. 

A zalaegerszegi „magyar ünnepen" a közön-
ség társadalmi és osztálykülönbség nélkül vett 
részt s az ott látottak és hallottak mindenkinek 
a lelkéből ugyanazt a mély nemzeti érzést vál-
tották ki_ 

Halálozások. Nagy Imre nyug. református tanító életé-
nek 79. évében hosszas szenvedés után január 29-én 
Kadarkuton meghalt. — Mérei Emil, a Marx és Mérei 
tudományos műszerek gyárának szenior-főnöke január 
20-án elhunyt. Mérei gyárából került ki úgyszólván 
valamennyi magyar iskola természettani felszerelése. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 
58.568/1935. VI. szám ala t t kelt rendelete a nép-

iskolai tejfogyasztás tá rgyában. 

I . 
Valamennyi kir. Tanfelügyelő úrnak és a kecs-
keméti kir. tanfelügyelői kirendeltség Vezető-

jének. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter ú r 61.375/ 
1934. I I I . 2. szám alat t kelt á t i ra tában felhívta 
a figyelmemet az iskolai te j fogyasztás egész-
ségügyi, pedagógiai és társadalmi jelentőségére 
azzal a kérelemmel, hogy a tízórai tejfogyasz-
tási mozgalmat hathatósan támogassam. 

Felhívom ennek a lap ján kir. Tanfelügyelő 
urat , szólítsa fel a tankerületében működő 
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állami, községi, érdekeltségi, társulati , magán-
és izr. népiskolák igazgatóit (vezető tanítóit), 
hogy a tejfogyasztás támogatása, illetőleg kez-
deményezése érdekében tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 

A fővárosban bevezetett rendszer szerint a 
t anu ló i f júságnak az a része, amely kedvezőbb 
vagyoni viszonyok között van, a piaci te járnál 
valamivel magasabb t e j á r a t fizethet és ebből a 
többletből a szegényebb sorsú iskolásgyerme-
kek ingyen ju tha tnának a napi te j adaghoz. 

II. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A kir. tanfelügyelőkhöz intézett fent i rende-

letemet másolatban azzal a tiszteletteljes kére-
lemmel van szerencsém a Főtiszt. Egyházi Fő-
hatóság nagybecsű tudomására hozni, hogy a 
bölcs főhatósága a la t t működő népiskolákra 
nézve hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1935. évi február hó 8-án. 
A miniszter helyett: 
dr. Petri Pál s. k., 

á l lamti tkár . 

A m, kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
59.200—1935. számú rendelete az állami nép-

iskolai tanítók áthelyezése tárgyában. 
Valamennyi vezető kir. tanfelügyelőnek, Buda-
pest székesfőváros kir. tanfelügyelőjének és a 
kecskeméti királyi tanfelügyelői kirendeltség 

vezetőiének. 

A tanügy és a taní tóság érdekeinek biztosí-
t á sa végett, a tanévvégi személyi változások-
kal kapcsolatban, szükségesnek látom elren-
delni, hogy az állami elemi iskolai tanügyi 
személyzet köréből felmerülő kívánságok közül 
az áthelyezés iránt hozzám intézendő kérelmek 
1935. évi március hó 15-ig nyúj tandók be az 
illetékes kir. tanfelügyelőséghez, ahonnan a 
vezető kir. tanfelügyelők megfelelő javaslatuk-
kal 1935. évi április hó l-ig kötelesek azokat 
hozzám felterjeszteni, hogy azután mindenki 
kellő időben megkaphassa a jövő tanévi be-
osztására és 1935. évi augusztus hó 1-i hatály-
lyal történő áthelyezésére vonatkozó rendelke-
zésemet, hogy a lakásfelmondások körül aka-
dályok ne legyenek. 

A kérvényben pontosan felsorolandó, hogy 
az illető hová kéri áthelyezését és ezenkívül a 
kellő indok is, amely a kérelmezett áthelyezést 
szükségessé vagy kívánatossá teszi. 

A hivatalból — szintén augusztus 1-i hatály-
lyal — történő áthelyezésekre nézve kir . Tan-
felügyelő ú r ugyancsak április hó l-ig, a többi 
áthelyezésekkel együtt, köteles indokolt javas-
latot tenni. 

Ezenkívül április hó l-ig terjesztendő fel 
hozzám a természetbeni lakásokra vonatkozó 
kimutatás , továbbá a nyugdíjazás, elhalálozás 
vagy a tanév végével biztosan megüresedő 
ál lásokra vonatkozó kimutatás is, fel tüntetve 
r a j t a a tanulók és tanerők számarányát . 

Felhívom a kir. Tanfelügyelő urat , hogy eme 
rendelkezésemet az ál lami elemi iskolai sze-

mélyzet összes köreivel a lehető legáltaláno-
sabban közölje, hogy erről mindenkinek okvet-
len tudomást kell jen vagy lehessen szereznie. 

Budapest, 1935. évi január hó 28-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k., 

á l lamti tkár . 

Az Országos Testnevelési Tanács tagjai. 
"ti:.--:. . . ' - • • • 

j, A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1935. évi j anuá r hó 1-től számított ötévi idő-

Ía r t amra megalakított Országos Testnevelési 
^anács alelnökeivé: dr. Bakay Lajos egyetemi 

riy. r. tanárt, Boross Sándor altábornagyot, 
Demény Károly ny. á l lamti tkárt , Múzsa Gyula 
udva r i tanácsos, gyógyszerész, felsőházi tag, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjá t , Zuber 
Ferenc ny. miniszteri tanácsost, fő t i tkárává: 
dr. Prém Lóránd miniszteri osztálytanácsost, 
szakelőadókká: dr. Garam J enő m. kir. kor-
mánytanácsos, vasút i főfelügyelőt, Misángyi 
Ottó m. kir. testnevelési főiskolai tanár t , Nei-
denbach Emil középiskolai tanár , a KISÖK 
ügyvezető igazgatóját, Pluhár I s tván hírlap-
írót és vitéz Szabó Lajos ezredest, t i tkárává: 
dr. Kammermayer Oszkár miniszteri t i tkárt , 
t ag ja ivá pedig ugyancsak az említett időtar-
t a m r a gr. Andrássy Géza v. b. t. t., a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság tag já t , vitéz Béldy 
Alajos ezredes, a Magyar Üszó Szövetség társ-
elnökét, dr. Csilléry András v. miniszter, or-
szággyűlési képviselőt, dr. Csordás Elemér 
székesfővárosi tiszti főorvost, dr. Egyed Ist-
ván egyetemi ny. r. tanárt , Filótás Ferenc ez-
redes, mint a Magyar Vívó Szövetség ügy-
vezető elnökét, vitéz Hadnagy Domonkos tá-
bornok, mint az Országos Magyar Lövész Szö-
vetség elnökét, i f j . vitéz nagybányai Horthy 
Miklós vállalati igazgató, mint a Magyar Üszó 
Szövetség elnökét, vitéz Kalándy Imre ny. al-
tábornagy, mint a Magyar Ökölvívó Szövetség 
társelnökét, dr. Karafláth Jenő ny. m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi minisztert, dr. Kemenes 
Illés tankerületi királyi főigazgatót, dr. Kirch-
knopf Ferenc ügyvéd, mint a Magyar Kerék-
páros Szövetség elnökét, balázsfalvi Kiss Fe-
1 cnc ny. al tábornagy, mint a Magyar Lovas-
sportegyesületek Országos Szövetsége elnökét, 
Kmetykó János, a M. kir. Testnevelési Főis-
kola tanárát, dr. vitéz Kossuth Ferenc, a Ma-
g y a r Nemzeti Bank ügyésze, mint a Magyar 
Birkózó Szövetség elnökét, dr. Laky Dezső 
műegyetemi ny. r. tanár t , Lauber Dezső épí-
tész, mint a Magyar Golf Club igazgatóját, 

,dr . Liber Béla középiskolai c. igazgató, a 
KISOK miniszteri biztosát, Mailinger Béla, az 
Országos Társadalombiztosító Intézet aligaz-
gatója , mint a Magyar Labdarúgók Szövetsé-
gének társelnökét, dr. Milleker Rezső egyetemi 
ny. r. tanárt, dr. Moldoványi István, a Buda-
pesti Központi Kirá ly i Já rásb í róság másod-
elnökét, dr. Neubauer Constantin főiskolai ny. 
r. tanár, mint a Magyar Főiskolai Sportegyle-
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tek Egyesülésének elnökét, Novakovits Béla 
ezredes, mint a m, kir . Toldi Miklós Sport-
t a n á r és Vívómesterképző Intézet parancsno-
kát, dr. Papp Antal ny. á l lamti tkár , mint a 
Magya r Cserkész Szövetség országos elnökét, 
dr. Perger Ferenc m. kir. kormányfőtanácsos, 
ügyvéd, mint a M a g y a r Evezős Szövetség el-
nökét, dr. Pőzel I s tván m. kir. kormányfőtaná-
csos, ügyvéd, mint a Magyar Gyephockey Szö-
vetség elnökét, dr. Rakovszky I s tván m. kir. 
kormányfőtanácsos, mint a Magyar Országos 
Lawn-Tennis Szövetség elnökét, vitéz rum-
wer th i Rapaieh R ichard al tábornagy, lovas-
sági szemlélő, mint a Magyar Si Szövetség el-
nökét, Stankovits Szi lárd m. kir. kormányfő-
tanácsos, a BESzKÁRT v. igazgatója, mint a 
Magya r Athlétikai Szövetség elnökét, dr. Szabó 
Gusztáv műegyetemi tanárt , dr. Szendy Ká-
roly m. kir. kormány főtanácsos, Budapest szé-
kesfőváros polgármesterét, dr. Szukováthy 
Tmre m. kir. egészségügyi főtanácsos, a M. kir. 
Testnevelési Főiskola igazgatóját, gr. dr. Teleki 
P á l ny. miniszterelnök, egyetemi ny. r. tanár, 
mint tb. főcserkészt, gr . Teleki Sándor ország-
gyűlési képviselő, min t a Magyar Országos 
Torna Szövetség elnökét, Temple Rezső ny. h. 
á l lamti tkár , országgyűlési képviselő, mint a 
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnö-
két, dr . Ujgron Gábor v. b. t. t., ny. belügymi-
niszter, mint a M a g y a r Vitorlázó Yacht Szö-
vetség elnökét, dr. Usetty Béla ügyvéd, ország-
gyűlési képviselő, min t a Magyar Labdarúgók 
Szövetségének elnökét, dr. Yolland Arthur 
egyetemi ny. r. t aná r t , dr. Zsembery Gyula m. 
kir. kormányfőtanácsos, ügyvéd, mint a Ma-
gya r Turista Szövetség ügyvezető másodelnö-
két és dr. Zsitvay T ibor ny. igazságügyminisz-
ter, mint a Magyar Tur is ta Szövetség elnökét 
kinevezte. 

Műkedvelői előadásra alkalmas színművek 
2. számú pótjegyzéke. 

Alföldi Géza: Csókos huszárok. Bp. Kókai L. 
Balázs Sándor (Gárdonyi Géza regényének felhaszná-

lásával) : öreg tekintetes. Bp. Színházi Élet. 
Barabás Sándor: ősök csillaga. Bp. Stephaneum. 
Bartalos Gyula dr.: Rózsa és liliom. Eger. Érseki 

líceumi kny. 
Blaskó Mária: A pápa gárdája. Bp. A Szív. 

A szépségkirálynő. Bp. A Szív. 
— — Megtalált szív. Bp. A Szív. 

Ünneplő gyermekek. Bp. A Szív. 
Erdey Ferenc dr.: A csatoskönyv. Kalocsa. Árpád R. T. 

A porszívó. Kalocsa. Jézus Sz. Szívének Hír-
nöke. 
Árva Verka. Kalocsa. Jézus Sz. Szivének Hír-
nöke. 

— — Magyar bosszú. Kalocsa. Árpád R. T. 
Gaál Mózesné: Vallatás az iskolában. Bp. Singer és 

Wolfner. 
Goriczky Elvira: Az írógép meséje. Rákospalota. Sza-

lézi Müvek. 
—• — Édesanyám, hol vagy? Rákospalota. Szalézi 

Művek. 

Goriczky Elvira: Máli néni nem megy férjhez. Rákos-
palota. Szalézi Művek. 

— — Tulokhék örökölnek. Rákospalota. Szalézi Mű-
vek. 

Illyésné Ferenczy E.: Minden jó, ha a vége jó. Bp. 
Kókai L. 

P. Jánossy Béla: Terézia nővér. Kolozsvár. Szt. Bona-
ventura ny. 

Knábel Vilmos: Karácsonyi ígéret szebb jövőre. Bony-
hád. Pannónia kny. 

Környei Paula: Claudia. Bp. Magyar Jövő. 
Lampérth Géza: Mind haza jönnek. Bp. Magyar Nem-

zeti Szövetség. 
Rákóczi lobogója. Bp. Magyar Nemzeti Szö-
vetség. 

— — Rendületlenül! Bp. Singer és Wolfner. 
Móricz Zsigmond: Hány óra Zsuzsi? Bp. Színházi Élet. 
Nagykéry Mária: örvények fölött. Rákospalota. Sza-

lézi Művek. 
Ökrössy kisasszonyok családfája. Rákospalota. 
Szalézi Művek. 

Okos Gyula: A jó gyermekek várják Jézust. Ókécske, 
szerzőnél. 
Templomszentelés az elszakított Délen. Ókécske, 
szerzőnél. 

vitéz Rózsás József: Három térkép. Bp. Magyar Ka-
tonai Írók Köre. 
Rákóczi feltámad! Bp. Magyar Katonai Írók 
Köre. 

Sas Ede: Piroska modern leány lesz. Bp. Singer és 
Wolfner. 

Szentpétery Zsigmond: Rokkant huszár, vagy Tündér-
lak Magyarhonban. 

Tölcséry Ferenc: Apróhirdetés. Bp. Szt. István-Társ. 
Dr. Vladárné Geszner Ilona: Boldog karácsony. Nagy-

kőrös. Ottinger ny. 
Jön a Mikulás. Nagykőrös. Dajka ny. 

— _ Várom a Jézuskát. Nagykőrös. Dajka ny. 
Zilahy Lajos: Az ökör. Bp. Athenaeum. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Báró Eötvös József emlékezete. — Dr. Stolmár László: 
Mit tanítunk és mit tudnak tanítványaink? — Hóman 
Bálint kitüntetése. — Dr. Padányi-Frank Antal: Szülő-
föld-tanulmány. — Olay Ferenc: Az okleveles állástalan 
magyar ifjúság elhelyezése 1934. év tavaszán. — Iskoláu-
klvüli népművelés. Bellosics Flóra: Elfeledett, régi szőtte-
sek. — Gyakorlati pedagógia. Günther Jolán: Az arany 
és az ezüst. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Fej-
lessze-e, vagy elnyomja-e az iskola a gyermekek üzleti ér-
zékét? — Áz írásbeli feladatok módszerének alapjai. — 
A számlépcső. — Tudomány, irodalom, művészet. — 
Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. 
— Pedagógiai szeminárium. — Eötvös-emlékünnep. — 
Tanügyi naptár. — Hírek. - Hivatalos rész. — Pályá-

zatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 

PÁLYÁZATI 
és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessiik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SZENTES református egyházának presbitériuma pályá-
zatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett állam-
segély élvezetével egybekötött XIII . számú férfitanítói 
állásra. Ez állás segédtanítóval fog választás útján betöl-
tetni. Fizetés törvényszerű. Kötelesség: a reá bízott osz-
tály vagy osztályok vezetése, mindennemű belmissziói 
munkában való segédkezés, akadályoztatása esetén a 
kántor helyettesítése. A választásnál előnyben részesül-
nek a kántori képesítéssel bírók. Személyes megjelenés, 
saját költségen, kívánatos. A pályázati kérvények és ok-
mányok március 12-én délig adandók be alulírott iskola-
széki elnökhöz. Hiányosan felszerelt vagy később érkező 
pályázatok figyelembe nem vétetnek. Sebestyén Béla 
református iskolaszéki elnök. (59) 

NAGYKANIZSA megyei városnál üresedésben levő 
és a városi óvodai felügyelő bizottság által betöltendő, a 
XI. fizetési osztályba sorozott egy óvónői állásra pályá-
zatot hirdetek. 

Javadalmazás a hasonállású állami alkalmazottakéval 
azonos. 

A szabályszerűen kiállítandó s pályázó által sajátkezű-
leg írandó pályázati kérvényhez eredetben vagy hitelesí-
tett másolatban a következő okmányok csatolandók: 

1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és családi 
állapotát igazoló anyakönyvi „Családi értesítő". 

2. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a családi álla-
potot és politikai megbízhatóságot is igazolja. 

3. Magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány, 
esetleg a magyar állampolgárságra való igény szabály-
szerű bejelentését (opciót) igazoló okmány, honossági 
bizonyítvány hiányában községi illetőségi bizonyítvány. 

4. Iskolai végzettséget és óvónői szakképesítést iga-
zoló bizonyítványok. 

5. A városi szolgálathoz általában, illetve különösen 
a megpályázott álláshoz megkívánt szellemi és testi épsé-
get igazoló újkeletű közhatósági tisztiorvosi bizonyítvány. 

6. Eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve álfaiában 
előéletet igazoló okmányok. Az előélet igazolandó azon 
naptól, mely napon a rendes tanulói minőségben végzett 
iskolai osztályról szóló bizonyítvány kelt. Az előéletnek 
(bár egynapi) megszakítás nélkül kell igazolva lennie, 
mégpedig az önálló foglalkozás nélkül, valamint az ön-
álló foglalkozással, de nem szolgálatban töltött idő 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 

f yárban 
aphatók. 

Részieir' is. 
Kitüntetve a világ összes államaiban! 
M ű v é s z i e s e n j a v í f l 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A Z ^ ^ V r l . 
Árjegyzék ingyen. 

B u d a p s a t V I I I . R á k ó c x l ' ú t 7 1 . 
Tanerőknek lO'/o engedm. jüt . 

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 i 
ne vásároljon, amíg nem látta ár jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, vészlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . ez . Á r j e g y z é k e m e t . 

(úgyszintén magántanulóknál) helyhatósági bizonyít-
vánnyal, szolgálatok szolgálati bizonyítványokkal. 

A pályázati kérvények Nagykanizsa megyei város óvo-
dai felügyelő bizottságához címezve, a város iktató hi-
vatalában nyújtandók be és pedig a közszolgálatban nem 
állók közvetlenül személyesen vagy posta útján, a köz-
szolgálatban állók pedig hivatali felsőbbségük útján. 
Közszolgálatban állók, amennyiben pályázati kérvényük-
höz hivatalos szolgálati és minősítési táblázatuk csatol-
tatnék s az az 1—6. alatt megkívánt összes adatokat tar-
talmazza, okmányokat külön csatolni nem kötelesek. 

A pályázat határideje 1935. évi március hó 7. napjá-
nak déli 12 órája. 

A hiányosan felszerelt, valamint elkésve benyújtott 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Nagykanizsa, 1935 február 11-én. (70) Polgármester. 

d L v á t / 
Ajuvnah. 

ALSÓEGRESKÁTAI gróf Keglevich-uradalom tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Csak római katolikus férfitaní-
tók pályázhatnak. Fizetés állami tanítókéval egyenlő. 
Kezdő tanító segédtanító lesz. Kérvények válaszbélyeggel 
felszerelve méltóságos gróf Keglevich Gáborhoz címzendők 
és Payer István plébános címére, Szentmártonkátára kül-
dendők. Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől szá-
mított huszonegy nap. (71) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekér t a szerkesztőség n e m vállal felelősséget. 

Ifjúsági hazafias színdarabok. Gyere haza Kossuth La-
jos. Az öreg negyvennyolcas. Petőfi hazajött. Magyar 
diák útra kél. Egyfelvonásosak. T60 P. A levente-igazol-
vány. A székely anya • márciusa. Háromfelvonásosak. 
3 P. Patkó Olivér, Okány, Bihar vm. (65) 

CSERÉLEK református iskolától bárhová. Értékegy-
ség 72. Cím: Bádfalva, Baranya megye. (67) 

FöVASÜTVONAL mellől, az állomástól 4 km-re fekvő, 
kövesút melletti községi tanyai osztatlan iskolától bár-
hova azonnal cserélek férfi- vagy nőtanerővel. Jelige 
„Pestmegye'.'. (60) 



158 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

D Ö R E N H E N R I K ES T Á R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI , Dévényi-út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó HARANG, ES 
ÉRCÖNTODE 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-atca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

CSERÉLNÉK kéttanerős községi iskolától római ka-
tolikus vallású férfi- vagy nőtanítóval. Jó helyre feleke-
zethez is. Kreskayné, Derzstomaj, Szolnok megye. (66) 

CSERÉLEK héttanerős, gyönyörű iskolától bárhova, 
de csak községi vagy állami tanítóval. Jelige: „Mi-
előbb". (47) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti'utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

BUDAPEST ÍV. VERES PÁLNÉ-U.8.& 
TEL» 88-3-31 * ÁRJEGYZÉK INGYEN) 

Dalos tornajátékok első kiadása 1000 példányban el-
fogyott. Második kiadásból februárban előjegyzett köny-
vet olcsóbban szállítjuk. Babócsay, Tóth, Bátaszék. (69) 

CSERÉLNÉK ugyancsak pestkörnyékivel vagy hegy-
vidékre. (Űj lakás, villany, autóbusz, nemzetközi út.) 
Szederkényi Dénes református tanító, Alsónémedi. {62) 

TANÍTÓ árvaleányát gyermekek mellé keresek, 14 év 
körülit. Családtagnak számít. Édes Albin tanító, Galga-
hévíz. (63) 

TANÍTÓNŐ cserélne, római katolikus, fővonalmelletti 
osztott iskolától (kitűnő) hasonló — lehetőleg fővároshoz 
közeli — helyre. „Mátrafüred". (64) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

Olvasóink Heveimébe ajánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII, Klauzál .utca 3 5 . sz. 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Harangláb) gyár 
Harang» 

elszerelés 

B BS 
~ a ti o-

Ui 

2 

(Budapestmbelvárosi főplébánialtemplom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármesterxharang", melyet 1928 november 25«én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923 
évi vasipari kiállításon Aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű» 
ipari tárlaton kormánydiszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerölevél 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolgai 1 Előnyős fizetési feltételek 

KISALLATTENYÉSZTÖK LAPJA előfizetési díja 6 P, 
a MÉH című lappal együtt csak 8 P. Mutatványszám iri-
gyen, Budapest V, Arany János-utca 1. (56) BETÜSZARMAZTATAS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

IGAZGATÓ-TAN1TÓPÁR, teljesen osztott községitől, 
fővonalmenti nagyközségből, sok mellékessel, cserél Pest 
környékére, osztálytanítóval is. „Tavasz" jeligére. (68) 

KARTARSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

AZONNAL cserélnék római katolikus iskolától állami 
tanítóval. Német nyelv tudása szükséges. „Fővonal" 
jeligére a kiadóba. (61) 

B A R A K O V I T S JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ű J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , homlokza t i s ípoka t , 
mindennemű jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vál la l . 
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A LEGKEDVEZŐBB RÉSZLETFIZETÉS 
MELLETT MEGSZEREZHETI MINDEN PEDAGÓGUS, HIVATÁSÁNAK LEGFONTOSABB 

SEGÉDESZKÖZEIT, A 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEKET 
VALAMINT MINDEN EGYÉB 

NEVELÉSTUDOMÁNYI SEGÉDKÖNYVET 
, A HAVI RÉSZLET — LEGALÁBB 20 PENGŐS RENDELÉS ESETÉN - A VÁSÁRLÁS ÖSSZE, 

GÉNEK 10 SZÁZALÉKA! 

I . A NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK SOROZATA: 
1. Molnár Oszkár: A tanítási mód- P 

szer történeti fejlődése. Quint Jó-
zsef előszavával 3-— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi 
népiskolai földrajzi oktatás 4-— 

3. Quint—Stelly—Stolmár: A termé-
szeti és gazdasági ismeretek ta-
nítása a III—IV. oszt 6-40 

4. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok az I. osztályban.. 920 

5. Háros—Körösi: A magyar fogal-
mazás vezérkönyve 4-40 

6. Quint—Drozdy: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a II. osztályban. 
(II. kiadás) 6-— 

7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzok- P 
tatás vezérkönyve, Drozdy Gyula 
előszavával 16 — 

8. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a III . osztályban 10 — 

9. Drozdy Gyula: Beszéd- és érte-
lemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a I I . oszt. 3-20 

11. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a I I I . oszt. 4-50 

12. Drozdy Gyula: Helyesírás és 
nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 

II. A M A G Y A R N É P M Ü V E L É S K Ö N Y V E I: 
Kukuljevic József dr.: A falusi gaz-

dasági udvar egészségtan^ 4— 
Nógrády L.—B. Czeke Vilma: A gyer-

mekszeretet iskolája, kötve 7-50 
S á r f f y Andor: Magánjogi alapisme-

retek, kartonba 3-40 
Scholtz Kornél dr.: Egészségi isme-

retek, 2 kötet, kötve — 10-— 

Természettudományi ismeretek: 
I—II. kötet, kötve .' 10-70 

I I I . „ kar tonba 3-84 
IV. „ 3-72 

Zlinszky A.—Vajthó L.: Magyar köl-
tők, 2 kötet, kötve 13-80 

III. E G Y É B V E Z É R K Ö N Y V E K ÉS K É Z I K Ö N Y V E K 
Frank—Drozdy: Hogyan taní tsunk a 

népiskolában? Szemináriumi elő-
adások és mintataní tások 8— 

Láng M.: A magyar beszédre való 
szoktatás módja 3-80 

Fodor Ferenc: Magyar föld, magya r 
nép, magyar sors —80 

Nagy József: A filozófia kis tükre, 
kötve 4-— 

Fináozy Ernő dr.: 
A középkori nevelés története . . • • 8— 
Az újkori nevelés története 10— 

Gokler Lajos: A jellemnevelés módja 
és eszközei * 5— 

Imre Sándor: A magyar nevelés kör-
vonalai 2— 

Laurentzy Vilmos dr.: Űj magyar 
iskolapolitika 1-20 

Weszely Ödön: Legújabb áramla tok 
a nevelés terén —-80 

Zimmermann O.—Körösi H.: Szülők 
könyve, kötve 5— 

Zitckermann Ferenc dr.: Hogyan él-
jen és tanul jon a serdülő i f j ú ? . . —-70 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 



1 6 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák-, Iskolák- é s kUlönösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium»raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim: „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

5 ZÉNÁSY 
TAKARÉKIRÓNJA 

új korszakot je lent az irónok terén. 

10 cm hosszú visszacsavarható béllel, 
feleslegessé válik a hegyezés. 

Ára P V60, vastag béllel P P80 és 8 színben 
kapható. Beszerezhető a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda útján is. 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26'— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm .. 26-— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm 26 — 
A fOld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi tárképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁROLY.U. 3 

A magyar értelmiség 
legátfogóbb kultúrközössége a 

M . 

Csekély előfizetés 
ellenében éverikint 
négy maradandó 
értékű pompás illet= 
ménykötetet és a 
Magyar Könyv 
barátok Diáriuma 
c. folyóiratot küldi 
tagjainak. 

A Magyar Könyvbarátokról díjtalanul 
küld részletes ismertetőt 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 A 
BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS.U. 18 

(Ugyanott az eddig megjelent könyvek 
megtekinthetők vételkényszer nélkül.) 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 

M i n d e n n e m ű 
író" és irodaszeri, fizikai, kémiai, 
térképei, állat- és növénytani 
földgömböt, felszerelést és 
szemléltetőképet, bármely taneszközt 

könnyített fizetési feltételek mellett szállít és kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

K. M. Egyetemi Nyomda Tanszerosztálya, Budapest VIII , Múzeumíkörút 6 

21.841. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 4=ik számához. 

A z I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ú V E I . 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
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. 

l E M Z E T l V E V E L E S . 

írta: PERLAKY LAJOS. 

A mult században Európaszerte megindult 
a népeknek nemzetté nevelése, az a tudatos nem-
zetépítő munka, amelynek célja a nép életere-
jének felfrissítése, megújítása, egységes nem 
zeti világnézet biztosítása. A háború után ez a 
szervezkedő munka még csak fokozódik. 

A legérdekesebb példája ennek Olaszország, 
ahol az olasz fasizmus a népnevelés erejével 
akar ja megszilárdítani újszellemű politikai 
uralmát. Mussolini volt az első a viágháború 
után, aki kiadta a jelszót: ..Lelkileg az egész 
nemzetei hadsereggé kell alakítani.'" Nyomá-
ban a többi népek vezérei is rájöttek, hogy a 
nemzetnevelés alapfeltétele: a benne egyiitt-
elők lelki, érzelmi, akarati egysége. 

Katonák nélkül a legnagyobb vezérek sem 
nyerhetnek csatát. A leghatalmasabb lángelme 
sem tehet semmit, a legragyogóbb ékesszólású 
próféta sem tud megmozgatni egyetlen kart 
sem eszméi érdekében, ha szava milliók szívé-
ben nem kelt visszhangot. A tömeg egymagá-
ban még nem nagy erő, erőtényezővé csak ak-
kor válik, ha közösen dolgozik egy célra. 

Miután a magyar nemzetet is naggyá egyes 
fiai csak akkor tehetik, ha a nemzet a r ra a 
maga egészében megérett, ezért egy egységes 
nemzeti közszellem kialakulása a nemzet el-
vitathatlan életfeltétele. Különösen ma, amikor 
számbelileg túlerős ellenséges gyűrűbe va-
gyunk szorítva, amikor nekünk minőségileg 
kell összehasonlíthatlanul többet érnünk ellen-
ségeinknél, hogy számbeli túlerejüket minő-
ségileg jobbal ellensiilyozhassuk. 

A különféle gondolkodások, érzelmek, akara-
tok irányában széttagolt nemzetnek az egész 
nemzet célkitűzése irányában való formálása: 
ez a nemzetnevelés. 

Ha a nemzetet nevelni, tökéletesíteni, erköl-
cseit nemesbíteni és javítani akarjuk, min-
denekelőtt ismernünk kell a nemzet erényeit és 
hibáit. 

Amely nemzetben hiányzik az önismeret, eré-
nyeinek és fogyatékosságainak tudata, amely 
nemzet nem bír el más kritikát, mint tömjént és 

tapsot, az könnyen mer majd olyasmit, ami 
meghaladja erejét és könnyen hátrá l meg ott, 
ahol a végsőkig helyt kellene állnia. Amely 
nemzet élni akar, annak önismerettel kell ma-
gát nevelnie erőssé és okossá, mert a helyes 
önismeret megacélozza önbizalmát, egyben meg-
óv az elbizakodottságtól is. 

Már a nagy Széchenyi rámutatott arra, hogy 
a nemzet elfogidtsága önmagával szemben a 
haladás legnagyobb akadálya. 

„Nem hű fia a hazának — mondja a Kelet 
Népében —, aki nem mer rámutatni a nemzet 
fogyatékosságaira, hanem szépítőszerekkel ken-
dőzi azokat. Sajnos — folytatja tovább — a 
magyar nép soha nem volt derék, sőt kitűnő 
férfiak híjával, egy nemében azonban mindig 
szűkölködött a hazafiságnak, olyanokéban 
tudniillik, akik tartózkodás nélkül a nemzet 
szemére lobbantják az igaz szót." 

Mik volnának tehát népünk erényei és főben-
járó hibái? 

A magyar józan, értelmes, méltóságos maga-
tartású nép, aki tud úr lenni. Keclus szerint a 
magyar paraszt Európa legarisztokratikusabb 
parasztja. Népünk erős, bátor, virtuskodó, nyilt, 
szótartó, önérzetes, büszke, de ellenségével 
szemben is méltányos és nagylelkű. Vendég-
szerető, igazságszerető, szabadságszerető. Szü-
letett katona. Kedélyvilága sokhúrú, szépér-
zéke fejlett, művelődési vágya erős. Mindezek 
nagy erények. 

És hibái? Mindenekelőtt széthúzásra való 
hajlam. Szálló igévé lett a pártoskodás, mint 
nemzeti átok. Tény az, hogy a magyar nehezen 
fegyelmezhető, mindenki vezér szeretne lenni, 
ezért is vannak nagy eszméinknek csak tábor-
nokai, de nincsenek közkatonái. Mindnyájan 
lendítőkerekek szeretnénk lenni a nemzet gé-
pezetében, senki se akar eldugott csavar ma-
radni. Márpedig az órában, ha járni és időt 
mutatni akar: egyformán szükség van kis-
kerékre és nagykerékre, mi lenne abból az órá-
ból, amelynek minden kereke — óramutató 
akarna lenni? 

Kevés bennünk a tekintélytisztelet, a ma-
gunk értékeit megbecsülni tudás. Ha politizá-
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lünk, nem a haza érdeke a fontos, hanem hogy 
bukjék az ellenfél. Vezéreinket szívesen gán-
csoljuk, értékeink ú t j á t tüskékkel szórjuk tele, 
a sas szárnyain is csak a porszemet keressük. 

Sok tekintetben kicsinyes hiúság rabjai va-
gyunk. Mindenki címet, kitüntetéseket hajszol 
Mindenkit egy rangga l feljebb t i tulálunk. A 
címkórság, a többnek látszani akarás olyan 
fokban van meg nemzetünkben, mint talán 
egyetlen más népnél sem. 

Szeretünk hivatkozni ezeréves multunkra, de 
ami e multat múlttá teszi és fényessé, azt nem 
követjük. Az idegennek majmolása és imádata 
egyenesen magyar betegség, amely nagy mér-
tékben csökkenti a nemzeti energiát . Azelőtt 
legalább vidéken volt egy darab magyar világ, 
ma a falusi népnél is kezd lepattogni a nem-
zeti zománc. A fa lus i legénynek m á r nem kell 
apá inak rámáscsizmája, viseletben is utánozza 
a városi iparosif jút , a falusi paraszt lány is 
„kisasszonyos selyemben" jár vasá rnap temp-
lomba a régi szép nemzeti viselet helyett . 

Báltermeinkben Hamupipőke sorsra jutot t a 
csárdás, a palotás és a többi daliás magyar 
táncunk. Nem csárdás, hanem „önfeledt" tán-
cok, vagy ficánkoló rángatózások j á r j ák , amik-
nél a muzsikának is az ördög a karmestere. 

Se nyelvünkben, se szokásainkban nem va-
gyunk eléggé magyarok. Az ember elképed, ha 
manapság a városi fiatalokat beszélni hall ja, 
olyan magyar nyelven, amit először le kell 
fordí tani , hogy az ember megértse. 

Kevés bennünk a polgári bátorság; amilyen 
gyakor i a katonai vitézség, épp olyan ri tka a 
polgári öntudat. 

Alaptermészetünk egyébként szalmalángú, 
lobbanékony, egyik végletből könnyen esik a 
másikba. Már Széchenyi rámutat, hogy a ma-
gyar életbevágó dolgokban fellobbanások sze-
r in t ítél ós nem a megfontolás vezérli. Példa 
rá csatatereink történelme Mohácstól az „őszi-
rózsás" forradalomig. Érdekes, hogy a magyar 
ne m gyűlöli az ellenséget, legfeljebb lenézi. 
Csak egyvalakit tud igazán gyűlölni — a ma-
gyart ... 

Mindezeken a hibákon változtatni kell, ha 
élni és fejlődni akarunk , változtatni pedig csak 
akkor lehet, ha fe l i smer jük azokat, s egész ne-
velési rendszerünket akként szervezzük meg, 
hogy e nemzeti h ibák fokról fokra elhomályo-
sodjanak és végül megszűnjenek. Nemzetneve-
lésünk egyik legfontosabb feladata kell hogy 
legyen a nemzet lelkiismeretét felébreszteni, 
rákényszeríteni az önbírálatra és eljuttatni az 
önismeretig, amely nemzeti erényeink tudatos 
megizmosodását és gyöngéink levetkezését se-
gí t i majd elő. 

# 

Mik volnának a nemzetnevelés eszközei ? 
A nemzetnevelés első. és legfőbb őr tornya: 

a család, az otthon. "Nincs oly erő, amely gyer-
mekkorunk első benyomásait ki tudná oltani, 
az a szent láng, amelyet az anya keze gyúj t a 
bölcsőben, soha egészen kihamvadni nem fog. 
Az apa és anya jó példája még halóporában is 
neveli a gyermeket, ezért is van a nemzetnek 
szüksége igazi édesapákra, igazi édesanyákra. 
Minden szülő egyszersmind nemzetnevelő is. 
A gyermek első t an í tó ja az anya, első iskola-
p a d j a az édesanya öle. Még ábécét nem tanul 
a gyermek, jellemének formálása már is meg-
kezdődött. 

Az összes élőlények között az embernek leg-

hosszabb a gyermekkora. A gyermeknek szük-
sége van az anya i szív melegére és az apa okos 
és szent szigorára. Nincs a világon olyan ne-
velőintézet, se Cambridgeben, se Oxfordban, 
amely pótolhatná az ölelő anya i kar melegét, 
az apai szó erejét. Freud, a híres idegorvos ki-
muta t ja , hogy a gyermek jellemhibáinak for-
rása legtöbbször a megbomlott családi élet. 
Egy neves pedagógus szokta mondani, hogy ő 
a gyermek arcától, mint barométerről leolvassa 
a családi élet időjárását . A statisztika is azt 
bizonyítja, hogy a bűnöző, a társadalom szá-
mára. elveszett emberek javarésze a szétdúlt 
családi oltár mellől jutot t a lejtőre. Ezért is 
döntő fontosságú fejezete a nemzetvédelemnek 
a családvédelem. Mikor egy német államférfit 
1919-ben az összeomlás után megkérdeztek, mi, 
lesz az első dolga az új jáépítés munkájában, 
azt felelte: „Rendbehozni a családi életet. Ez 
a nemzetnevelés és nemzetépítés alapja". 

A nemzetnevelés másik ha ta lmas eszköze:_02 
isjiola. Mégpedig az az iskola, amely nemcsak 

•ismeretekre, ál talános műveltségre, hanem első-
sorban jellemre, akartaerőre, életbátorságra 
nevel. Hiszen mit ér. ha valaki ragyogó eszű 
ember és csak zseniális kalandor válik belőle? 
A nemzet jövőjének elsősorban csupa vasaka-
ra tú emberre, csupa gyémántjel lemű férf iúra 
van szüksége és csak azután zsenikre. Az is-
kola az élet, az eleven és cselekvő nemzeti élet 
számára neveljen. A mai i f júságnak törhetet-
len szívóssággal és küzdőképességgel kell el-
indulnia az élet felé, az iskolának olyan i f jú -
ságot kell nevelni, amely nem ismer hajótörést , 
olyan if júságot , amelynek szótárából ki van 
törölve ez a. szó: „lehetetlen", olyan i f júságot , 
amelynek címerpajzsán e szó áll : Dum spiro, 
spero — amíg lélekzem, reményiek! 

A jellemnevelésnek nincs ugyan kiilön ó rá ja 
az órarendben, mégis ez legyen az iskola fő-
tantárgya, mert az iskola akkor teljesíti hiva-
tását, ha a serdülőkből olyan emberek válnak, 
akik a nemzetet megtar t ják , ha porba omlott — 
felemelik. 

A nemzetnevelés harmadik jelentős ténye-
zője: a sajtó. Hogy a saj tó a X X . század Na-
poleon] cij 3/ szellemi életnek leghatalmasabb 
irányítója , erről már rengeteget írtak és be-
széltek. I iet teler püspök igen találóan mon-
dotta egy alkalommal, hogyha Szent Pál ma 
jött volna a világra, egész biztos, hogy újság-
író lett volna belőle. Az újság a mai kornak 
legnagyobb szónoka és igehirdető je. Mert a 
pap csak a templomban prédikál, de az ú j ság 
ott prédikál a kocsmaasztal mellett, a kávéház-
ban, a villamoson, a vasúti kupéban, ő elcsípi 
a kemény robotba fogott munkásembert is, egy 
negyedórára, a munkapadnál . Sem a szószók, 
sem az iskola nem tudja olyan gyakran, oly 
sok oldalról, oly érdekfeszítő módon, oly köny-
nyed alakban megfogni az embert, mint éppen 
az újság. Az a kis papírdarab, amit pár fillérért 
megvesz az ember s a végén eldobja, beleveszi 
magát szellemével a házunkba, belopódzik író-
asztalunk mellé, a reggeli kávé mellé, kezébe 
kerül az asszonynak, a gyereknek, a cselédnek, 
átalakító hatással van gondolkodásunkra, ízlé-
sünkre, felfogásunkra. Aki milyen lapot olvas, 
olyanná formálódik észrevétlenül világnézeté-
ben, politikai felfogásában, még beszédében is. 

Az újságok — mondja Thiers — olyanok, 
mint a virágok, hamar elhervadnak, de éppen 
ezzel alakítják át a talajt. Olyanok, mint a 
folyton hulló vízcseppek, amelyek hamar szét-
folynak, de végre kiváj ják a legkeményebb kö-
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vet is. Sok embernek, még müveit embernek 
is — a napi lap az egyetlen szellemi tápláléka. 
A legtöbb ember éppen azért szeret ú j ságo t ol-
vasni, mert fölmenti az önálló gondolkodás 
munkája alól, a sajtó láthatat lan hatalmának, 
amivel milliók és milliók szívét meg tudja 
fogni, — éppen ez a ny i t ja . Már pedig a saj tó 
mindenbe beleszól: erkölcsi és társadalmi kér-
désekbe csakúgy, mint politikába vagy a divat 
kérdéseibe és óriási varázserejét abban bír ja , 
hogy észrevétlenül hat, észrevétlenül a lak í t ja 
az emberek gondolkodását. Éppen ezért, ha a 
saj tó csakugyan az a nagyhatalmi tényező, 
amely a szellem csatáit, az eszmék és világ-
nézetek harcai t eldönti, akkor gondoskodnunk 
kell, hogy a saj tó nemzetnevelői fe ladatának 
magaslatán álljon, hogy az embereket kölcsö-
nös megbecsülésre, a komoly értékek tisztele-
tére, a jónak, igaznak, szépnek szeretetére ok-
tassa. Mert ha a saj tó a szenzáció kedvéért 
nem ismer semmi szentet, se oltárt, se családi 
szentélyt, se érdemet, se illemet, ha a sarat 
terjeszti és az emberek alacsonyrendű ösztö-
neire spekulál: az a nemzedék, amely olvassa, 
csak a szenzációéhségben, a mások bukásán ér-
zett kárörömben fog egyesülni. Nekünk, ki-
csiny nemzetnek, még nagyobb szükségünk van 
tisztességes sajtóra, amely a nemzetet komoly 
munkára, nagy elhatározásokra és célkitűzé-
sekre neveli. 

A nemzetnevelésnek negyedik eszköze: az iro-
dalom, a művészet, a színház, a mozi fis leg-
újabban a rádió. 

"Ahogy a múltban, úgy napjainkban sem hiá-
nyozhatnak a nemzet önfenntartási küzdelmé-
ből — a nemzet írói. Soha az irodalomnak szebb 
és magasztosabb fe ladata nem volt a lelki 
összeforrasztás, a nemzetté levés szolgálatá-
ban, mint a mai viszonyok között. De hiába 
írnak az írók, ha az olvasók nem olvasnak. Mi 
haszna van az országnak abból, ha népe értel-
mes, de lelkét olyan könyveken aka r j a kicsi-
szolni, amelyek szívét csak üressé teszik? 
Hiába fárad a templom, a szülői ház, az is-
kola, ha fi színház, a mozi, a ponyva- és detek-
tívirodalom lerombolják azt, amit ők építet-
tek. Hiába t an í t j a az iskola jóra a gyermeket, 
mikor sok mozidarab valóságos szemléltető ok-
tatást nyú j t egy-egy agya fú r t betörésről vagy 
ú j f a j t a szélhámosságról. 

Már Széchenyi súlyos vádat emel népünk el-
len, mikor azt í r ja , hogy „könyvre csak akkor 
költ pénzt, ha díszkötéses táblája van, vagy ha 
dicsekedni aka r könyvespolcaival". Manapság 
pláne csak olyan könyvet olvasnak, amely sze-
gényes lelki kosztot árul, amelyben sok szere-
lem van, vagy amelyikben azt olvassa, hogy 
szegény emberből gazdag ember lett. 

A jó könyv elsősorban igaz könyv. A jó 
könyv vigasztal, segít, tanácsot ad, felemel és 
lelket nemesít, mint a Biblia. A jó könyvnek 
nemcsak az a hivatása, hogy szórakoztasson, 
nemcsak búfelejtő, mint a bor, hanem orvos-
ság, amely erősít, a jó könyv kinyit ja a sze-
münket, ahelyett, hogy rózsaszínű szemüveggel 
elhomályosítaná látásunkat, a jó könyv nem 
megalkuvást prédikál, hanem azt mondja: dol-
gozzál! küzdj! és bízva bízzál! Oly rövid az 
élet és oly kevés ideje van ma az embernek, 
hogy nem szabad mást, mint jó könyvet ol-
vasni- — és oly nagyok ennek a nemzetnek a 
feladatai, hogy az íróknak nem szabadna mást, 
mint jó könyvet, szép könyvet, építő könyvet 
írni. 

A nemzetnevelés ötödik nagy eszköze: a test-
edzés. a sport. 

A hellént az ókorban az atlétika, az angolt 
az ú jkorban a sport tet te a világ első nemze-
tévé. De nemcsak azért, mert f izikailag erős 
népet nevelt, hanem mert megedzette fiaiban 
a férfilelket, az akaraterőt , a szívósságot, a 
küzdeni tudást. 

A harmonikus ember ideáljához hozzátarto-
zik a szép és erős lélek mellett a fejlettizmú, 
akcióképes test is. A helyes izomkultúra és 
egészséges sportszellem, különösen a mai egy-
oldalú munkában elfáradt embernek, egyene-
sen élet tani követelmény. 

Óvakodnunk kell azonban itt is, mint minde-
nütt, szertelenségektől és helytelenségektől. Ha 
fizikailag egészséges, munkabíró, katonailag 
értékes es küzdőképes, nagy célokért követke-
zetesen fáradni tudó nemzedéket akarunk ne-
velni, a tömeg sportokra kiváló gondot kell for-
dí tanunk. 

Vigyáznunk kell a r ra , hogy i f j a ink ne a lel-
kük rovására sokszorozzák meg izmaikat, hogy 
a helyes testedzést fel ne váltsa a mindenáron 
bajnokká lenni akarás. 

Legyen a testedzés egyúttal jellemképzés is. 
Tanul j a meg az i f j ú s á g megbecsülni az egész-
séges, szépizmú testet, de egyúttal erősödjék 
meg a testnevelés és a sport révén a fegyelem-
érzésben, a pontosságban, a szükséges óvatos-
ságban és a férf ias bátorságban. H a a sport 
jellemképző ereje érvényesül, ha a testi kul-
túrá t mindig- megtölt jük lelki tar talommal, ak-
kor a testedzés a nemzetnevelés hathatós és ér-
tékes eszköze marad. 

A nemzetnevelés eszközeinek ismerete után 
tegyük fel a kérdést: mik volnának a nemzet-
nevelés legmaibb, legégetőbb, legfontosabb fel-
adatai? 

Először: az erkölcsnevelés. Semmi se köny-
nyebb, mint erkölcsöt prédikálni és semmi se 
nehezebb, mint erkölcsre nevelni, hiszen az er-
kölcstelenség nem ott kezdődik, ahol az ember 
a büntető törvénykönyvvel kerül összeütkö-
zésbe. 

Óvjuk a nemzet lelkét minden sártól, métely-
től és iszaptól. A nagyvárosok ezelőtt se vol-
tak liliomlugasok, bűn mindig akadt bőven a 
bűnbeesett világon, de a bűnt mindenki bűn-
nek nevezte és rejtegette. Ma a bűn nem bújik 
meg, hanem a korzón, az utcán, a plakátokon 
kelleti magát. A városok terein a gyepre lépni 
tilos, törvény védi a fáka t és a csemetéket, 
ugyanakkor a kirakatok képei, a s t randok lát-
ványai liliomszirmokat perzselnek le serdület-
len f ia ink és leányaink lelkében. 

A bölcs Seneca mondta: „Elvész a nép, amely 
pirulni többé nem tud." Az erkölcstelenség le-
het ideig-óráig divat, de mint divat, el is kell 
hogy múljon, az élet t rón ján az erkölcsnek, a 
tisztességnek és t isztaságnak kell ülnie. A nem-
zet gondolkodásának átformálása Krisztus je-
gyében: egyik nagy feladata nemzetnevelésünk-
nek. 

Második feladat: öntudatos hazaszeretetre ne-
velés. 

Ami a madárnak a fészke, az az emberszívnek 
a hazája . Az emberszív már úgy kerül t ki a 
teremtő kezéből, hogy emésztő sóvárgás fűzi a 
föld ama rögéhez, amelyen bölcsője ringott , s 
amellyel egykoron dobogni megszűnt szívét be-
takar ják . Azért ha valakiről hallod, hogy azt 
mondja: ő nem szereti hazáját , fuss el tőle, 
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mert az maga az ördög! Ha eddig szerettük a 
hazát, ma százszorosan kell szeretni, amikor 
szenved, amikor nehéz sorba jutot t . 

De ez a hazaszeretet ne legyen üres '„hurrá-
hazafiság". Pohárcsengés között, fehér asztal-
nál a hazát éltetni még nem hazaszeretet. Ma-
napság semmi szükségünk nincs a tar talmat-
lan, frázishazafiságra, ami csak a zászlót len-
geti, a dobot veri, csak a kardot csörteti, amely 
csak kiabálja, hogy „hisz" a hazában és feltá-
madásában. de érte semmit se — „tesz". A hét-
köznapok dolgos hazafisága: ez az igazi haza-
fiság. 

Az édesanya, aki hangta lan hősiesseggel hat 
gyermeket felnevelt, az nemcsak jó édesanya, 
de igazi hazafi. Az a földmíves, ak i arca ve-
rejtékével szántja a földjét , nemcsak jó gazda, 
de igazi hazafi. Aki m a kenyeret, munkát és 
állást ad a dolgozni akarónak, az nemcsak jó 
gyáros, jó vállalkozó, jó közgazdász, de ,ió 
hazafi is. Erre a hazaf iságra van szükségünk. 

A harmadik nemzetnevelői fe lada t : a kitar-
tásra nevelés. 

Fontos nemzetnevelői feladat, hogy a szalma-
lángú, csüggedésre ha j lamos magyar lelket acé-
lossá kalapáljuk. Hogy eltöltsük lelkét azzal a 
gondolattal : bármilyen sötét is az ég felettünk, 
csüggedésre, kislelkűségre nincs okunk. A mi 
nemzetünk többször volt a történelem folya-
mán temető, mint virágoskert. Ez a nemzet 
hatszor állott a s í r ja szélén: először Lech me-
zején, másodszor Muhinál, harmadszor Mohács-
nál. negyedszer a maj tényi csatasíkon, ötödször 
az aradi Golgotán, hatodszor — Trianonban. 
De az Isten csak sú j t an i akart , nem elveszíteni. 
A történelem halá langyala már nagy nemze-
tek felett kondította meg azóta a lélekharan-
got, s mi mégis i t t vagyunk: él magyar, áll 
Buda még! A történelem tanúsága szerint a 

nemzetek élettartama 2000 esztendő, tehát van 
még 1000 esztendő a számunkra. Találunk Euró-
pában nemzetet többet is, amelyik kisebb a 
magyarnál . A mi nemzetünket Isten oly gaz-
daglelkűnek és erősnek teremtette, hogy Tria-
non se foggá elpusztítani. 

Állítsuk tehát talpra a nemzet önérzetét. 
A nehézségek csak a r ra valók, hogy leküzdjük 
őket, a megpróbáltatások legyenek a nemzet 
felemelkedéseinek a pillérei. Már a gyermeket 
a r r a kell nevelni, legyen büszke rá, hogy ő ma-
gyar . A parasztot a r ra kell nevelni, legyen 
büszke fa já ra , ar ra , hogy az a p j a is paraszt 
volt, liogy lelke összeforrott az ősi magyar 
földdel. Óvjuk, ápoljuk ereklye gyanánt nem-
zetünk szokásait. Manapság tízszeresen meg 
hell becsülnünk, amit ellenségeink meghagytak 
nekünk, hagyományainkat, multunkat. A nem-
zet nemcsak nyelvében él, de zenéjében, dalai-
ban, viseletében, táncaiban, szokásaiban is. 
A magyar csak úgy lesz erős, ha - nem szakad 
cl múltjától, családi, nemzeti hagyományaitól, 
f a j ának sajátosságaitól, hanem ezekből meríti 
a fejlődés erőit. 

Mindent összefogva, neveljünk ;ij nemzedéket, 
magyarabb magyart a hazának, ú j nemzedéket, 
amely ha kell, tud várni, tűrni , tud tervezni és 
számítani és elszántan akarni, ha a cselekvés 
órá ja üt, ú j nemzedéket, amely nem a torzsal-
kodásban keresi az alkotmányos életet, hanem 
a nagy nemzeti kéi'désekben összetart. Nevel-
jük a nemzetet előrelátásra, egyesülés ú t j án 
egyetértésre, vállvetett munkára , a távoli ha-
szonnak a hir telen jött kis haszonnál többre 
becsülésére. 

Felemelni a nemzetet, ez legyen a jelszavunk, 
s akkor a derékba tört magyar tölgy igmét ki 
fog virulni és teljesedésbe megy Széchenyi 
á lma: Magyarország nem volt, hanem lesz! 
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nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ű F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VI I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
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T_T I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 24 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. l / . oldal 85 P , •/. oldal 50 P, 
Vs oldal 30 P . A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

Milyenek az emberek s milyenek az emberek 
cselekedetei? H a szemlét tar tunk a hozzánk 
hasonló emberek felett s ha őszintén akarunk 
megfelelni a felvetett kettős kérdésre, akkor 
azt kell mondanunk, hogy az emberek nem 
olyant k és cselekvéseik sem olyanok, mint 
amilyeneknek lenniök kellene — és nem olya-
nok, amilyeneknek kívánnók és szeretnők látni az 
embereket és cselekedeteiket. Amikor ezt a ket-
tős kérdést vetem fel s amikor e kérdésre fele-
letet akarok adni, akkor természetesen önma-
gamra is és sa já t cselekedeteimre is gondolok, 
önmagamat és saját cselekedeteimet is megfigye-
lem és meg is ítélem. E szemlénél lehetetlen 
észre nem venni a nagy különbséget, a valóban 
nagy távolságot, ami a valóság és az ideál kö-
zött van. 

Egyike a legigazabb és legmélyebb filozófiai 
igazságoknak az az igazság, hogy ha egyálta-
lában van mód arra, hogy a világ és a lét leg-
mélyebb mélységeibe bepillantást nyerjünk, 
úgy ez az egész mindenségben csupán egyetlen 
egy ponton történhetik meg. S ez a pont nem 
a végtelen térben és végtelen időben terpesz-
kedő s létét és valóságát mivelünk, vala-
mennyiünkkel igazán le nem tagadható, azt 
kell mondanunk: brutális módon éreztető 
anyagi valóságban van, sem nem az örök lény-
ben s ez örök lény elmerülő szemléletében van,— 
akit, a költő mélyértelmű mondása szerint „a 
bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke 
óhajtva sejt" s kinek ugyané költő mélyértelmű 
megállapítása szerint „léte világít, mint égő 
nap, de szemünk bele nem tekinthet", — ez az 
egyetlen egy pont hozzánk nagyon, de na-
gyon közel van, mert ez a titokzatos pont, 
a világ titkainak kulcsa énbennem van, én 
magam vagyok. Ha ez az állítás igaz min-
den létre, a világ minden t i tkára vonat-
kozóan, bizonyára még igazabb, helyesebben 
sokkal, de sokkal könnyebben megérthetően 
igaz az emberre általában s az emberi csele-
kedetekre vonatkozóan. H a igaz a saisi kép 
mondájának a Novalis-féle változata, amely 

szerint a tudnivágyó merész i f j ú az igazság 
istennőjének fátylát fellebbentvén, önmagának 
képét pillantotta meg — márpedig ez a monda 
hűen visszatükrözi általában minden létnek 
igazságát —, úgy bizonyára még sokkal érthe-
tőbben igaz az, hogy a magunk ismerete egy-
szersmind embertársaink ismeretét is jelenti. 

Milyenek is vagyunk mi? Mik vagyunk mi? Mi 
vagyok én? Mi minden emberi Mi az ember? 
Első pillanatra, azt hihetnők, hogy egészen egy-
szerű, közönségesen egyszerű kérdéseket kérde-
zünk, pedig bizony valójában a legnehezebben 
megválaszolható kérdéseket kérdezzük. Ha nem 
hangzanék blasphemiának, azt felelhetnők kér-
déseinkre: az vagyok, aki vagyok, azok va-
gyunk, amik vagyunk. Mindenesetre bizonyos 
adottság vagyunk. Mindnyájan hozzátartozunk 
a fizikai valósághoz, benn is vagyunk ebben a 
valóságban s mi magunk vagyunk is ez a való-
ság. De csak ez vagyok-e? Csak fizikai valóság 
vagyunk-e? H á t van-e ezen kívül más való-
ság is? Nem lehetséges-e az, hogy egyálta-
lában csak anyagi valóság van? Olyan anyagi 
valóság, amilyen a ra j t am kívül levőnek látott, 
érzett, hallott, gondolt külvilág. Ehhez hasonló 
az én testiségem is. És nem lehetséges-e az, 
hogy ezen a fizikai valóságon kívül, amely fizi-
kai valóságba egyébként beletartoznék egész 
valóm is, minden ember minden valósága is 
— és pedig nemcsak a mult és a jelen emberei, 
de a jövő emberei is —, ismétlem: nem lehetsé-
ges-e, hogy ezen a mindeneket átölelő, minde-
neket magában foglaló fizikai világon kívül más 
valóság nincs is, sem az emberben, sem az em-
beren kíviil? 

IIa így állana a dolog, akkor is valóban rend-
kívüli módon csodálatos lények volnánk. Mert 
ha semmi egyéb sem volna bennünk, mint ami 
az anyagban és tegyük hozzá: ami ezen kíviil 
a fizikai világban is mindenütt feltételezett 
erőben van, ha semmi egyéb nem lennénk, mint 
a fizikai világból ismert anyag és erő csodála-
tos egysége, csodálatos harmóniája, akkor is 
mi emberekben, a világ anyagának és világ 
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erőinek e csodálatos csomópontjában, valami 
olyasmi történnék, amit az emberen kívül is-
mert világunkban ilyen mértékben hiában ke-
resnénk. Ez esetben is önmagunkban a világ, 
ismert világunk legragyobb csodájával állanánk 
szemben, mert íme mibennünk, emberekben ér-
zésre, gondolkodásra és akarás ra ébredt, ér-
zésre, gondolkodásra és akarás ra fejlődött 'a 
fizikai lét. A mindenség, a lét legszebb és Icg-
fenségesebb virágzása jelentkeznék az em-
beri érzésben, gondolkodásban és akarásban. 
Ez az, amit lelkiéletnek nevezünk s ez az, 
amin alapszik az ember szellemi és er-
kölcsi élete, az ember történelmi és kul turá-
lis élete, voltaképen az egész igazán emberi-
nek nevezhető élet, az ember embeii cselek-
vése és alkotása is. De ez az emberi élet nem 
olyan, mint a fizikai világ működése és élete. Az 
emberi élet más, mint akár az ál lat i élet is, még 
akkor is egészen más, lia e két élet között csak 
mennyiségi különbség lenne is. Az ember akár-
mennyire tartozzék is hozzá a fizikai világhoz, 
kiemelkedik ebből a világból és a fizikai vi lág 
fölé emelkedik. E kiemelkedés nagyhata lmú ve-
zérei a Szép, az Igaz és a Jó. H a egyszer en-
nek tudatára ébred az ember, az eszmék vilá-
gában ta lá l ja meg örök hazáját , ahova oltha-
ta t lan nosztalgiával vágyódik az emberi lélek 
és — többé nem ta lá l ja helyét az ember a 
fizikai lét világában. 

* . ' 

Feuerbach Lajostól származik az a szellemes 
szójáték: der Mensch ist, was er isst, az ember 
az, amit eszik. Ez szellemes szójáték, de ennél 
semmivel sem több, kifejez bizonyos naiv mate-
r ia l is ta felfogást, de semiesetre sem fejezi ki 
s nem is inti az igazságot. Az ember nem az, 
amit eszik s nem is lesz azzá, amit eszik, de 
igenis befolyással van reá fizikai tápláléka is, 
ruházata is, szülei is, nevelése is, környezete is 
s általában mindaz, ami valami képen akár fizi-
kailag, akár szellemileg, akár erkölcsileg ha t 
reá. Az ember bizonyos adottság összege, az 
ember olyan fizikai és szellemi és erkölcsi egy-
ség, amely nem szakítható ki honnan1? 
A világ létéből és működéséből, a létező rend-
szeréből és a világprocesszusból, éppúgy, éppen 
oly kevéssé szakítható ki a létből és a világ-
processzusból, mint áhogy semmi, de éppen 
semmi sem, ami van s ami működik, nem sza-
kítható ki a létező rendszeréből és a világpro-
cesszusból. Pál apostolnak száz százalékban 
igaza van: amink van, azt mind kaptuk és sem-
mivel sem dicsekedhetünk, min tha nem kaptuk 
volna. 

De ez a tanítás nemcsak az ember büszkesé-
gének és nemcsak az ember egyéni hiúságának 
szól, hanem szól minden olyan törekvésnek is, 
amely bármit is ki akar szakítani a létező 
rendszeréből s a világfolyamatból. 

* 

De mindennek ellenére is, akármilyen 
szükségszerűségbe is legyen beékelve az ember 
— és cselekvése felett bárminő kényszerűség le-' 

begjen is, azért az ember sajátos lényegének 
nem a fizikai, de nem is az állati létezést és 
működést tekintjük, hanem azt, amit egy szó-
val emberinek s határozottabban szellem-erköl-
csinek nevezünk. Hogy mi ez, azt mindenki 
tudja , sőt sokkal jobban tud j a mindenki azt, 
hogy mi a szellem-erkölcsi élet, mint azt, hogy 
mi a fizikai lét. A társadalomban való viselke-
désünk, aká r őszinték, aká r hamisak vagyunk, 
szereplésünk az életben, aká r a Jónak, akár a 
Jó ellentétének szolgálatában álljon is, általá-
ban minden kulturál is tevékenységünk, az em-
ber tevékenysége akkor, amikor a tudományt 
szolgálja, avagy ha a művészet terén alkot, 
társadalmi ós állami életünk mind-mind azt 
bizonyítja, hogy az emberi élet nem vész bele 
a fizikai létbe, hanem igenis a fizikai létre 
támaszkodva, a szellem-erkölcsi világban ta-
lálja meg lényének megfelelő működési terét. 

Igenis, az emberi lélek kiemeli az embert a 
természetből s a természet fölé emeli őt. Sal-
lust iusnak igaza van: dux atque imperátor vitae 
mor ta l ium animus est: a halandók életének ve-
zére és parancsosztója a lélek, a lélek, aki a 
szellem-erkölcsi vi lágban talál ja meg lényének 
megfelelő működési terét, a lélek, aki az esz-
mék vi lágában ta lá l ja meg örök hazá já t s aki 
önmagára ébredésének első pil lanatától soha 
többé meg nem tagadható eleven kapcsolatot 
tar t fenn állandóan az eszmék világával. 

Akárhogy is nézzük az embert, s az ember 
cselekvését, mindenképen meg kell lá tnunk azt 
a le nem tagadható tényt, hogy az emberekben, 
valamennyiünkben bizonyos önmagunkkal szem-
ben meglevő elégedetlenség van. H a igaz az, 
hogy az ember kétségtelenül bizonyos adottsá-
got jelent, rigy nem kevésbbé igaz az is, hogy 
minden ember bizonyos önmagával való elége-
detlenséget is jelent. S ez az önmagával való 
elégedetlenség határozza meg az ember cseleke-
detét. Minden ember különb akar lenni, mint 
amilyen tényleg. És pedig, ha lényünk belsejébe 
pil lantunk, mihamar megál lapí that juk, hogy 
az ember, mindnyájan, valójában tehát minden 
ember, az ember „emberibb ember" akar, óhajt, 
vágyik lenni, mint amilyen. Ez a kiilönbbélevés 
tendenciája tényleg megvan minden emberben. 
Ez a tökéletesedésre való vágy annyi ra meg-
van az emberben, hogy őt magát joggal nevez-
he t jük olyan valakinek, akiben a tökéletességre 
való vágy és törekvés nemcsak testet öltött, 
hanem a tudatosság legmagasabb fokára emel-
kedett. Nagyon lehetséges, hogy ez a tökéletes-
ségre való törekvés benne van a vi lág és talán 
minden lét és történés velejében, az ember 
világában, a mi világunkban, mindnyá junk sze-
mében letagadhatat lanul , nyilvánvalóan meg-
van. Ez azért van így, mert az eszmék világa 
az örök dolgok végtelen világa, amit ha meg-
pillant az ember, amolyan platonikus erosz 
szállja meg, amely magával ragad ja az emberi 
lelket az örök dolgok végtelen tökéletessége 
felé. 

Milyen akar lenni minden ember1? Mit akar 
igazán elérni minden ember törekvésével és 
cselekedetével? S milyen akar lenni minden 
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nemzet is és mit akar elérni minden nemzet is? 
Olyan szeretne lenni, mint amilyennek mások 
szemében látszani szeretne, olyan szeretne lenni, 
mint amilyenek az embernek s a nemzetnek az 
ideáljai. Igen, ki merjük egész határozottsággal 
mondani, hogy ügy az egyes embernek, mint a 
nemzeteknek is az a tudatos és állandó törek-
vése, ha ta lán az egyenes vonaltól gyakran el-
térve, néha kacskaringós kerülő utakon is téve-
lyegnek, hogy ideálokat valósítsanak meg, hogy 
azon az úton haladjanak előre s mindig előbbre, 
amely útnak i rányát legnemesebbnek ta r to t t 
ideál ja ik jelölik meg és amely uta t ezek a leg-
nemesebb ideálok vi lágí t ják meg. S mindnyá-
j a n tud juk azt is, hogy ezen az úton kell halad-
nunk, minden akadály ellenére is és t ud juk azt 
is, hogy ezen az úton való előrehaladásunkban 
semmiféle megalkuvásnak nincs helye. 

# 

A létezőnek a rendszerében, a vi lágfolyamat-
ban nemcsak az első p i l lana t ra is szemünkbe 
ötlő valóságok vannak benne, tehát nemcsak az 
éppen kézzelfogható dolgok, hanem igenis benne 
vannak — s az emberi értelem kis megerőltetés-
sel képes is meglátni azokat — az okok is, amik 
mennyiségileg ós minőségileg determinál ják az 
okozatokat, de benne vannak a létező rendsze-
rében és a világprocesszusban, habár exakte 
csak nehezebben is megállapíthatók, inkább 
csak feltételezettek a célok is, amikre törekszik 
minden működés és amik ér te lmet és jelentést 
adha tnak minden létnek is. Az ember pedig a 
m a g a elmélyedő, világokat visszatükröző s 

Isten céljait megsejtő elméjével, ismert vilá-
gunk e legnagyobb világosságával (amely való-
jában nagyobb, mint a napnak a világossága, 
mert hiszen a napnak világossága is csak vala-
mely tudatban lehet világosság, tökéletesebb 
tudatot pedig, mint amilyen az emberé, ismert 
vi lágunkban nem ismerünk), megragadni véli 
az ideálokban s az öröknek tar to t t értékekben 
minden lét értelmét és minden történés cél ját : 
az ember a maga elmélyedő, vi lágokat vissza-
tükröző és Isten cél jai t megsejtő elméjével kü-
lönösen az ember létében és cselekvésében meg-
látni véli e lét és cselekvés értelmét adó érté-
keket és ideálokat. Íme az ember, akiben mint-
egy t u d a t r a ébredt az egész mindenség, a maga 
tuda tában meglátja a világnak, minden létnek 
és működésnek, különösen pedig önmaga lété-
nek és törekvésének t i tkát . Előre és felfelé tör 
az ember. Előre a végtelenbe és felfelé a vég-
telenbe. Ez az előre a végtelenbe, ez a felfelé a 
végtelenbe, úgy hisszük, ez az Istenhez vezető 
út. E hi tünkben megerősít az a tudat , hogy ezt 
az előre és ezt a felfelé, a végtelenbe vezető uta t 
a legfőbb értékek, a legnemesebb ideáljaink 
vi lágí t ják meg. Az ember léte és működése, az 
ember élete és cselekedete elárul ja a világ nagy 
titkát: a tökéletességre való állandó törekvést; 
íme az ember, ez az igazi mikrokozmosz, el-
árulja a inakrokozmosz nagy t i tká t : mert az 
ember tényleg a fizikai létben veti meg ugyan 
a lábát, de csak azért, hogy kiemelkedjék a vi-
lágból, hogy a fizikai világ fölé emelkedjék. 
Igen, az ember szimbolizálja a mindenség nagy 
értelmét is, mert íme az emberben mintha érint-
keznék a föld az éggel. 

H Ó 1 A » B Á L i a í T V A L L Á S - É ü K Ö Z O K T A T Á S -

Ü G Y I M I N I S Z T E R O L A S Z O R S Z Á G I Ű T J A . 

A.z egész magyar nemzet szokatlan érdeklő-
déssel kísérte Hóman Bálint vallás- és közok-
ta tásügy i miniszter olaszországi ú t já t . S ennek 
az érdeklődésnek a lelkekben sokkal mély^ebb 
gyökere veit, mint amit a változó napi pol i t ika 
eseményei előidézni szoktak. Ké t nemzet év-
századokra visszanyúló őszinte bará tságának 
megúj í tásáról volt itt szó, amelynek indítóokai 
ösztönösen a lelkek mélyéből fakadtak. Szövet-
ségkötés volt ez az életnek ta r ta lmat adó, az 
élet gyönyöreit szolgáló alkotó kul túrmunká-
val s megegyezés az ideálokért való közös küz-
delemhez. 

A magyar tanítóság, mint a kul túra mun-
kása és terjesztője, Hóman Bá l in t olaszországi 
ú t j á t a legnagyobb érdeklődéssel kísérte s azt 
a ki tüntető és szeretetteljes fogadtatást , amely-
ben miniszterünket az olasz nemzet részesítette, 
a legnagyobb örömmel, nemzeti büszkeséggel 
és há lával fogadta. 

Miniszterünk olaszországi ú t j á n a k minden 
egyes mozzanata dicsőséget je lent a magyar 
nemzet számára. Sikerei a népiskola munká-

sainak lelkét felemelték, érzéseit erősítették, 
mélyítették. 

Hóman Bálint olaszországi tartózkodásának 
főbb mozzanatait a következőkben rögzít jük 
meg: 

Hóman Bálint kultuszminisztert olaszországi 
ú t j á ra több munkatársa kísérte el. A minisz-
ter kíséretében voltak Szily Kálmán dr. állam-
titkár, Jalsoviczky Káro ly dr. min. tanácsos, 
Villányi Lajos báró követségi tanácsos, Gere-
vich Tibor dr. egyetemi r. tanár, Olay Ferenc 
dr. miniszteri osztálytanácsos, a kultuszminisz-
térium egyetemi ügyosztályának főnöke és 
Terbócz Miklós dr. miniszteri t i tkár, a kultusz-
miniszter személyi t i tkára . 

Az olasz saj tó már napokkal a magya r kul-
tuszminiszter érkezése előtt ismertette életraj-
zát, közölte fényképét és nagy részletességgel 
vázolta tudományos munkásságát . Az olasz 
nép érdeklődósének egj7ik jele volt, hogy a mi-
niszter cikkét, amelyet az olasz-magyar törté-
nelmi testvériségről a Giornale d'ltalia szá-
mára írt, másnap minden olasz lap átvette. 
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A miniszter p rogrammjának egyik legjelen-
tősebb eseménye a Mussolinival tör tént talál-
kozása volt. A Duce a Palazzo Venezia első 
emeletén lévő dolgozószobában fcgadta Hóman 
minisztert. A látogatás félórát vett igénybe és 
ezalatt a két államférfi megbeszélte mindazo-
kat a kérdéseket, amelyek kapcsolatban állnak 
az olasz-magyar kulturális egyezménnyel. 

Mussolini és Hóman Bálint nagyjelentőségű 
megállapodása a két nemzet tudományos, neve-
lésügyi és művészeti kapcsolataink fejlesztésére 
vonatkozik. A február hó 16-án kötött egyez-
mény főbb pontjai a következők. 

Magyarország a római Magyar Intézetet to-
vábbra is fenntar t ja és Olaszország Olasz In-
tézetet alapít Budapesten. A magyar és az 
olasz kormány az ösztöndíjas helyek számát 
négyről legalább ha t ra emeli fel s Magyaror-
szág minden rendelkezésre álló eszközzel elő 
fog ja segíteni, hogy minél több főiskolai hall-
gató és főiskolai diplomás juthasson ki olasz-
országi nyár i egyetemi tanfolyamokra. Az olasz 
kormány ugyancsak elő fogja segíteni, hogy 
minél több olasz főiskolai hallgató, illetve fő-
iskolai diplomás jöhessen Magyarországra, a 
nyár i egyetemi tanfolyamokra. Mindkét kor-
mány támogatni fog ja azokat az i f júság i szer-
vezeteket, amelyek a két állam között fönnálló 
kapcsolatok ápolását szolgálják. A magyar 
kormány egyik tanszékét a budapesti egyetemen 
olasz tudóssal tölti be s az olasz kormány a 
jövőben is fenn ta r t j a a római egyetemen a ma-
gyar történelmi és irodalmi tanszéket. 

A magyar kormány a budapesti m. kir. Páz-
mány Pé te r tudományegyetemen és a pécsi m. 
kir. Erzsébet tudományegyetemen olasz nyelvi 
és irodalmi tanszéket ta r t fenn továbbra is, 
valamint gondoskodik a debreceni in. kir. Tisza 
Is tván tudományegyetemen és a szegedi m. kir. 
Ferenc József tudományegyetemen az olasz 
nyelv és irodalom megfelelő tanításáról. 

Addig is, amíg az ország gazdasági helyzete 
meg fog ja engedni, hogy a debreceni és sze-
gedi m. kir. tudományegyetemeken az olasz 
nyelv és ircdalom számára rendes tanszék ál-
líttassák fel, az olasz királyi kormány ezekre 
az egyetemekre az olasz nyelv és irodalom ta-
nítása céljából olasz tanerőket fog kiküldeni. 

Az olasz kormány, amint lehet, magyar 
nyelvi és irodalmi tanszéket állít fel a bolognai 
királyi tudományegyetemen. 

A magyar kormány továbbra is fenntar t ja 
a genovai és torinói királyi egyetemeken és a 
milánói „Szent Szív" katolikus egyetemen mű-
ködő magyar nyelvi lektorokat és gondoskodni 
fog magyar lektorok kiküldetéséről a trieszti 
királyi közgazdasági és kereskedelemtudomá-
nyi egyetemhez, a római, bolognai és padovai 
királyi egyetemekhez és esetleg más főiskolák-
hoz is. 

Az olasz kormány továbbra is fenn ta r t j a a 
budapesti, szegedi, debreceni és pécsi tudo-
mányegyetemeken, valamint a budapesti báró 
Eötvös József kollégiumban működő olasz lek-
torokat és a budapesti magyar királyi József 

Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
temre is küld ki olasz lektort. 

A magyar kormány továbbra is tar t fenn a 
nápolyi zoológiai állomáson magyar tudós ré-
szére egy munkaasztal t . 

Az olasz kormány ugyancsak fönntart olasz 
tudós részére egy munkahelyet a tihanyi Ma-
gya r Biológiai Kutatóintézetben. A két kor-
mány megszervezi az egyetemi és főiskolai t a -
nárok cseréjét. 

A magyar kormány fokozott gondot fo rd í t 
az olasz nyelvnek a magyar középiskolákban 
(gimnáziumokban) és felsőkereskedelmi isko-
lákban való tanítására. Az olasz kormány, 
amint lehetséges, Budapesten olasz nyelvi kö-
zépiskolát szervez. 

A két ko rmány gondoskodni fog, hogy a 
megfelelő f a j ú középiskolák tantervében benn-
foglaltassák a másik ország intézményeinek és 
társadalmi meg gazdasági viszonyainak taní-
tása. 

A két kormány időnként kölcsönösen ki fogja 
cserélni azoknak a tudományos és irodalmi 
műveknek jegyzékét, amelyeknek lefordítását 
különösen kívánatosnak tartja. 

A két kormány a kul turá l is kapcsolatok to-
vábbi fejlesztése érdekében elő fogja segíteni 
színpadi műveknek és filmeknek a másik or-
szágban való előadását, i l letve bemutatását. 

A két kormány késznek nyilatkozik, hogy a 
kölcsönösség szellemében, a kölcsönös érdekek 
legmesszebbmenő szem előtt tartásával, a tör-
ténelmi tudományok szükségleteire való külö-
nös tekintettel is, a két ország levéltári anya-
gának kiegészítésére irányuló minden javasla-
tot megvizsgál, hogy szerves egységet alkotó 
levéltári anyag szétdarabolását megakadá-
lyozza, s hogy megengedi és megkönnyíti a 
levéltári anyag tanulmányozását a helyszínen 
vagy kölcsönzés útján, a két kormány kikül-
dötteinek, vagy a két ország közintézményei-
nek, vagy magánkuta tóknak is, akiket a két 
kormány elismer. 

A két kormány rendelkezésére álló eszközök-
kel gyarapítani fogja az olaszországi könyv-
tárak magyar, illetve magyarországi könyvtá-
rak olasz anyagát és elő fog ja segíteni ú j ma-
gyar könyvtárak szervezését Olaszországban 
ós olasz könyvtárakét Magyarországban. 

A két kormány elő fog ja mozdítani minden 
eszközzel, még akkor is, h a ilyen lehetőség nem 
fordulna elő a két á l lamban érvényben levő 
szabályzatokban és a kölcsönösség a lapján , a 
két ország könyvtárai és levéltárai között köz-
vetlen könyv- és kézirat-kikölcsönzést a két or-
szág kutatóinak érdekében. 

A magya r kormány elő fogja segíteni ma-
gyar csoportok olaszországi utazását az olasz 
műemlékek és általában az olasz műalkotások 
tanulmányozása céljából és az olasz kormány 
ugyancsak elősegíti olasz csoportok hasonló 
célú magyarországi utazását . 

A két kormány kölcsönösen támogat ja Ma-
gyarországon olasz, illetve Olaszországban ma-
gyar művészeti kiállítások rendezését. 

A két kormány gondoskodni fog a két ország 
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hivatalos kiadványainak, valamint az akadé-
miák és egyetemek kiadványainak cseréjéről. 
Minden rendelkezésükre álló eszközzel kölcsö-
nösen meg fog ják könnyíteni a másik ország 
könyveinek és időszaki kiadványainak terjesz-
tését. E célból a könyvekre és nyomtatvá-
nyokra vonatkozóan a két államban most ér-
vényben levő vám-, posta- és vasúti tarifák 
felülvizsgálatának lehetőségét egyetértően meg 
fogják vizsgálni. 

A két kormány elősegíti, hogy a rádióállo-
mások kölcsönösen közvetítsenek műsoraikból 
és gondoskodni fog, hogy sa já t rádióállomá-
saik előadásokat tartsanak az illető ország tör-
ténelméről,. irodalmáról, művészetéről, zenéjé-
ről, népszokásairól, idegenforgalmáról és éle-
téről. 

Az egyezmény aláírása u t án Hóman Bá l in t 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a Palazzo 
Veneziában olasz nyelven a következő szavak-
kal üdvözölte Mussolini miniszterelnököt: 

— Az Olaszország és Magyarország között 
éppen most megkötött kultúregyezmény szer-
ves folytatása és intézményes alátámasztása 
az olasz és magyar nemzet között évszázadok 
óta folytonos és mindig gyümölcsöző kul tu-
rális érintkezésnek. De ez az egyezmény egy-
ben organikus betetőzése annak a szélepvo-
nalú és messzire tekintő koncepciónak, ame-

lyet Kegyelmességed, az olasz nép és nemzet 
h iva to t t vezére, a történeti kapcsolatokkal 
egybefűzött két nemzet baráti együttműkö-
dése tekintetében kezdeményezni és kiépíteni 
méltóztatott. A régi római Pannonia- tar to-
mány földjén latin hagyományokon nevelke-
dett magyarság n a g y r a értékeli és köszöni a 
bará tságnak e tényben az olasz k i rá ly Őfel-
sége, Nagyméltóságxí Uram és az egész olasz 
nemzet részéről megnyilvánuló ér tékes jelét. 

— Legyen ez az egyezmény az olasz-magyar 
tör ténet i barátság és szellemi együttműködés 
jövendő fejlődésének és erősbödésének szi-
lárd és elpusztíthatatlan alapköve. 

Mussolini miniszterelnök válaszában megkö-
szönte Hóman Bálint meleg szavait és hangoz-
tatta, hogy reménye szerint a most a l á í r t egyez-
mény olyan ú j elem lesz, amely szervesen csat-
lakozik a többi politikai és gazdasági tényezők-
höz, amelyek a magyar és olasz népet egyesítő 
barátság szilárd a lapja i t alkotják. 

Az a lá í rásnál Mussolinin és Hóman Bálinton 
kívül je len volt Szily Ká lmán közoktatásügyi 
á l lamt i tkár , Villani F r igyes báró, kvi r inál i ma-
gyar követ, De Vecchi olasz nemzetnevelésügyi 
miniszter, Suvich kü lügyi és Ricci nemzet neve-
lésügyi államtitkár, va lamint az olasz külügy-
minisztérium és nemzetnevelésügyi miniszté-
rium magasrangú tisztviselői közül számosan. 

Hóman Bálint a Forum Mussolinin, Róma új nagy sporttelepén. 
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Az olasz király Hóman Bálint m. kir. vallás-
os közoktatásügyi miniszternek az olasz korona-
rend, nagykeresztjét, Szily Kálmán közoktatás-
ügyi ál lamti tkárnak az olasz koronarend pa-
rancsnoki keresztjét a csillaggal, Villányi La-
jos báró követségi tanácsosnak és Jalsoviczky 
Károly miniszteri tanácsosnak a Szent Móric-
és Lázár-rend parancsnoki keresztjét, Olay Fe-
renc miniszteri osztálytanácsosnak és Terbócz 
Miklós miniszteri t i t ká rnak pedig az olasz ko-
ronarend parancsnoki keresztjét adományozta. 

Hóman Bálint f e b r u á r hó 17-én reggel kí-
séretével Perugiába indult . Pérugiában, a vá-
ros főterén nagyszámú közönség köszöntötte lel-
kes tapssal és éljenzéssel Hóman minisztert. 
A miniszter meghatot tan viszonozta az üdvöz-
lést, majd kíséretének tagjaival a Brufani-
szállóba ment, ahol Cornell polgármester és 
fíuccolini egyetemi t a n á r üdvözölte. 

A miniszter a város vezetőségének kalauzolá-
sával megtekintette Perugia művészi és törté-
nelmi nevezetességeit, majd az egyetem rekto-
rának villásreggelijén vett részt, azután az egye-
temet tekintette meg. 

Amerre a miniszter az egész nap folyamán el-
haladt, a lakosság mindenütt őszinte ünneplés-
ben részesítette. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter visszatérve Rómába, meglátogatta a ró-
mai magyar intézetet és az olasz királyi akadé-
miát, ahol az intézet vezetősége a minisztert a 
Farnesina-palota művészi kincseit ábrázoló met-
szeteket ismertető díszkötésű könyvvel ajándé-
kozta meg. 

XI. Pius pápa is magas kitüntetésben része-
sítette a kultuszminisztert. 

Barcza György szentszéki magyar követ szer-
dán délelőtt félt izenkét órakor á tnyúj tot ta 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek a XI. Pius pápa által neki adomá-
nyozott Nagy Szent Gergely-rend nagykereszt-
jét. 

XI. Pius pápa 20-án ünnepélyes magánkihall-
gatáson is fogadta a Vatikánban Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi minisztert. A minisz-
ter kihallgatása mintegy félóra hosszat tartott 
és a legszívélyesebben folyt le. Ez alkalommal 
a miniszter, miu tán kifejezte a pápának hálás 
köszönetét a neki adományozott magas kitünte-
tésért, á tnyúj tot ta a Hóman—Szekfű-ié\e ú j 
magyar történelemnek díszes fehér-arany per-
gamentbe kötött nyolc kötetét, A pápa köszö-
nettel és nagy érdeklődéssel fogadta a minisz-
ter ajándékát, ma jd a búcsúzáskor apostoli ál-
dását adta Hóman Bál in t ra s kíséretének min-
den tagjára , és a tya i melegségű szavakkal em-
lékezett tries Magyarországról. 

Hóman Bálint kultuszminisztert fényes külső-
ségek között, a magyar-olasz történelmi és kul-
turá l i s barátság jegyében avat ta tiszteletbeli 
doktorrá a bolognai egyetem. 

23-án a bolognai egyetem dísztermében ment 
végbe Hóman Bálint díszdoktorrá avatásának 
szertartása. 

Midőn a miniszter belépett az egyetem épüle-

tébe, harsonások az egyetem himnuszát játszot-
ták, majd Ghigi rektor üdvözölte és az egyetem 
dékáni és rek tor i karának kíséretében a dísz-
terembe vezette. A díszterem főhelyén, a rek tor 
jobbján Hóman Bálint miniszter, balján pedig 
Errera tanár, az egyetem bölcsészeti ka rának 
dékánja foglalt helyet. Mikor Hóman miniszter 
elfoglalta helyét az egyetem elnöki asztalánál, 
Ghigi rektor a következő beszédet intézte hozzá: 

— A bolognai egyetem ma abban a meg-
tiszteltetésben részesült, hogy Hóman Bá-
lint professzor úr őnagyméltóságát, a ma-
gyar k i rá lyság vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterét vendégül l á tha t ja . Az egyetem külö-
nös örömére szolgál, hogy a magyar törté-
nettudomány kiváló képviselőjét ünnepélyes 
keretek között fogadhatja. 

— Nagyméltóságú Miniszter Űr! Mindenek 
előtt engedje meg nekem, hogy a magam és 
az egyetem nevében a legőszintébb há lámnak 
adjak kifejezést azért a megtiszteltetésért, 
amely egyetemünket Nagyméltóságod láto-
gatásával érte. Nagyméltóságodnak azért, 
mert a magyar-olasz kulturális egyezmény-
ben, amelyet a mi Ducenkkal Rómában most 
írt alá, azt javasolta, hogy létesítsenek a mi 
egyetemünk bölcsészeti karán magyar nyelvi 
és irodalmi tanszéket, ami t az olasz kormány 
azonnal elfogadott. Az a tény, hogy Nagy-
méltóságod az olasz k i rá lyság sok egyeteme 
közül éppen a bolognai egyetemet választotta 
ki arra a célra, hogy a magya r tanszéket fel-
állítsa, olyan kölönleges megkülönböztetés 
jele, amely iránt a mi egyetemünk, különösen 
annak bölcsészeti kara, nem maradhat érzé-
ketlen. Az ú j egyetemi tanszék, amely, mint 
remélem, a lehető legrövidebb időn belül 
megkezdi működését, belekapcsolódik Bo-
logna és Magyarország igen régóta fennálló 
kulturális kapcsolataiba, amelyek közül csak 
a dicsőséges magyar kollégiumot említem 
meg, amely ugyan, sajnos, több mint egy év-
század óta bezárta kapu i t , de bízom benne, 
hogy ha Nagyméltóságod ebben velünk 
együtt a k a r működni, nemsokára újra meg-
nyithatja kapuit és befogadhatja ismét a ma-
gyar diákokat, akik a mi egyetemünkön 
akarják befejezni tanulmányaikat, 

— Ez a hely, ahol most tartózkodunk, igen 
alkalmas arra , hogy a magyar-olasz törté-
nelmi kapcsolatokat felelevenítsük; ez a te-
rem székhelye a bolognai tudományos aka-
démiának, amelyet Marsigli Lajos Ferdinánd 
alapított, akinek szellemében a magyar-olasz 
tudományos együttműködés egyre nagyobb 
es jobb fejlődéssel biztat. 

Ezután a rektor felolvasta azt az indokolást, 
amellyel a bölcsészeti k a r a tiszteletbeli dokto-
rátust Hóman Bálintnak felajánlotta. Az indo-
kolás kiemeli, hogy Hóman Bálint, a magyar 
nemzet történetének és a magyar-olasz évszáza-
dos pclitikai és kulturális kapcsolatoknak ki-
váló tudósa s nagy tudományos érdemeiért 
avatja tiszteletbeli doktorává a bolognai egye-
tem. 
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Hóman Báiiut a rektor üdvözlő szavaira a 
következő olasznyelvű beszéddel válaszolt: 

— Magnifice Rector! Mindenekelőtt meg-
köszönöm az Ön lelkes szavait rólam és 
nemzetemről. Mély hálát érzek Ön és a böl-
csészeti kar i rányában ezért a kitüntetésért, 
hogy díszdoktorrá fogadtak. Külön értéke-
lem ezt a legmagasabb kitüntetést nemcsak 
azért, mert a világ legrégibb alma materé-
től jön, hanem azért is, mert, mint a törté-
nettudományok művelője, jól ismerem azo-
kat a sokszoros történelmi, kulturális és 
művészeti kapcsolatokat, amelyek az önök 
tudós Bolognáját az én magyar hazámhoz 
fűzik, mindenekelőtt az Ön által megemlí-

. tett magyar kollégiumon keresztül — amely, 
legalább is reménykedem benne, újból meg-
nyílhat, hogy továbbfejlessze kulturál is 
kapcsolatainkat —, valamint a tudósok, ta-
nárok és diákok hosszií során keresztül is, 
Marco Lombardo, aki t Dante is megneve-
zett, nevelője volt 111. Endre utolsó Árpád-
házi királyunknak, Aristotele Fioravanti 
Mátyás k i rá lyunk udvari építésze volt, 
Luigi Ferdinando Marsigli nemes vezére 
volt Budavár visszavételének és a magyar 
föld minden kiválóságának sokoldalú tudósa; 
végül meg akarom még említeni azokat a 
magyar lovagokat is, akik a XIV . század-
ban Bologna szolgálatában állottak. 

— Mindezek szilárd történelmi alapok, 
amelyek a két nép lelki rokonságának se-

gítségével elősegítették Olaszország és Ma-
gyarország szoros és őszinte kulturális 
együttműködésének újrafelvételét. Ezt az 
együttműködést a Rómában most aláír t kul-
turális egyezmény szentesítette. 

— Ugyancsak természetes következménye 
volt a múl t kulturális emlékeinek, a jelen 
kezdeményezéseinek és a jövő reményeinek, 
hogy ez az egyezmény magyar nyelvi és 
irodalmi tanszék felállításáról gondoskodik 
éppen ezen az egyetemen, amely évszázado-
kon át m á r sok magyar diáknemzedéket fo-
gadott be. 

— Ismételten köszönetemet fejezem ki te-
hát önöknek és a nemes bölcsészettudományi 
karnak, valamint legőszintébb kívánságaimat 
a bolognai egyetem kiváló tanárainak és de-
rék diákjainak. 

Vivát! Crescat! Floreat! Éljen az egyetem, 
éljen Olaszország! 

A miniszter szavait a megjelentek lelkes taps-
sal és éljenzéssel fogadták. 

Az egyetem épületének elhagyása előtt Hóman 
miniszter koszorút helyezett el az egyetem hősi 
halottainak emlékművén. 

A kultuszminiszter kíséretével együtt 24-én 
utazott el Olaszországból. A ha tá r átlépésekor 
meleghangú távi ra to t intézett Mussolini minisz-
terelnökhöz és De Vechi népnevelésügyi minisz-
terhez. 

Kultuszminiszterünk 25-én érkezett vissza Bu-
dapestre, ahol az ország- lelkes szeretete fogadta. 

Hóman Bálint kultuszminiszter Rómában elvonul a katonai akadémisták sorfala előtt. 
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Ü Z Ó B O I T Á Ü É S S Z Ó É P Í T É S . 

— Az írás-olvasás tanításának módszeréhez. — 
Irta: MADZSAR IMRE. 

I. 
A ma használatos, valamint a már nem élő 

í r á s f a j t ák gazdag- változatossága két nagy, ter-
mészetes csoportban áll előttünk. A kettéosztás 
lényegét a képírás és beszédírás elnevezésekkel 
jelölhetjük. Minden írásfejlődés, mely földünkön 
valahol és valamikor megindult , képírásból 
vet te kezdetét. Ám mind az egyiptomiak, mind 
pedig Elő-Ázsiának az ékírást feltaláló népe, a 
sumerek, valamint a kínaiak is, a képírásról 
többé-kevésbbé korán és teljesen a szó tulajdon-
képeni értelmében vett í rás ra , azaz a beszéd le-
í rására tértek át. A lant h iercgl i fá ja a „szép" 
és „csikó" szavak jele is lett, minthogy ez utób-
biak kiejtése az óegyiptomi nyelvben az előbbié-
vel azonos volt. A fölcserélést közelebbről meg-
határozó pót jelek hozzáfüg'gesztése teszi ily 
esetekben elkerülhetővé. Mivel pedig mind az 
egyiptomi, mind a sémi és más nyelvekben 
nemcsak azonos hangzású szók vannak, de azo-
nos szótagok is, a fenti e l j á rás további alkal-
mazásával a szóírásbó] szótagírás, ma jd az 
utóbbiból hangvras fejlődött — ha nem is min-
denütt. A jaJSaTTOk"például 47 írásjelükkel a szó-
tagí rásnál állapodtak meg. 

A japánok a kínaiaktól nyerték írásjeleiket, 
viszont ezeknek írásrendszere őseredeti gyöke-
rekből alakult ki, azonban nyelvük sajátos ter-
mészeténél fogva az ál talános fejlődés két leg-
u to l já ra említett lépését nem tehette meg. A 
kínai nyelvnek tu la j donképen csak egytagú 
szavai vannak, többtagú szavai egytagúaknak 
egyszerű, külsőleges mellérendelései. A szótag 
és a szó fogalma tehát i t t egybeolvad. De igazi 
betűkről sem szólhatunk, minthogy az írásjelek 
mindegyike egy-egy szót jelent. Ez az oka an-
nak, hogy a kínai tanulónak évek fáradságos 
munká jáva l sok ezer í rás je le t kell megtanulnia 
és hogy az írás-olvasás taní tásának módszere 
i t t nem lehet más, mint gépiesen reprodukáló. 
Minden egyes írásjelhez automatikusan hozzá 
kell kapcsolni a megfelelő olvasást és jelentést. 

Bármennyire eltér is ettől az írásmódtól a mi 
betűkkel hangokat jelölő, ú jabb kutatások sze-
r in t szintén a hieroglifákból származó1 í rásunk, 
mégsem következik ebből, hogy szóképekről 
való automatikus olvasás az ilyen írások köré-
ben nem volna lehetséges, ne fordulna elő. A 
mi írott szavainkban azonos betűk és betűcso-
portok ismétlődnek ugyan, mindazonáltal min-
den szókép magában véve, mint egység, más és 
más. A lomot és tolom szavak ugyanazokból a 
betűkből állanak, mégis más mindegyik. A kü-

1 A még 1905-ben fölfedezett, de először csak 1916-ban 
feldolgozott Sinai-feliratokról, a föníciai abc valószínű 
őseiről lásd K. Sethe, Die neuentdeckte Sinai-Schrift 
(Naclir. d. Kön.' Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil. hist. Kl. 
1918, 437) és Jensen, Gesch. der Schrift, 1925, 99. 

lönneműséget a betiik sorrendje teszi. H a csak 
ez utóbbit, vagyis az egységes szóképet tekint-
jük, nincs akadálya annak, hogy az olvasásban 
itt is gépiesen reprodukáló, hangzást és jelen-
tést közvetlenül és nyomban a szóképhez, 
mint egészhez fűző e l já rás t kövessünk. Nemcsak 
a felnőtt olvas így, de tapasztalat szerint a szó-
képolvasásra való át térés egy- vagy másfélévi 
olvasástanulás után annál a gyermeknél is ma-
gától megkezdődik, aki addig betűkről és szó-
tagokról olvasott. Ehhez képest hivatalos uta-
sításaink a népiskola második osztályától 
kezdve szóképekről való olvasást kívánnak. 

Az automat ikus olvasás természetes föllépé-
sén kívül tudatos, módszeres és kezdettől való 
alkalmazásáról is szólhatunk, mind a legrégibb 
múltban, mind a legújabb jelenben. Az ó- és 
középkor olvasástanítását az ú. n. betűző és síl-
labizáló, a mi Szőnyi Nagy Istvánunk által már 
a X V I I . században megbélyegzett módszer neve 
alá való foglalással nem mindig helyesen ítélik 
meg. Hogyan sillabizálhatott volna e szó szoká-
sos értelmében az az ó-görög, akinek az egyes 
betűkre, és pedig a magánhangzóknál is, az 
illető hangoktól sokkal jobban eltérő, sokkal 
hosszabb elnevezései voltak. A „biosz" szó kiej-
tését ki tudná vagy a k a r n á a „bétaiotaomikron-
szigma" hangzásalakulatból2 kihozni? Mind az 
antik világ, mind a középkor összefüggő, sőt a 
tanuló előtt már ismeretes szövegeken: Homé-
rosz költeményein, a zsoltárokon, a tízparancso-
laton stb. tanította az olvasást. Ebben az eset-
ben pedig nyomban társulniok kellett egymás-
sal a szóképnek és olvasásnak. A betűzés itt 
nem lehetet t más, mint aminek régi szótáraink 
a „sillabikálást" nevezik, t. i. appellatio littera-
rum: igazolása a betűk megnevezésével annak, 
hogy a tanuló az illető szóban rájukismert . 

A jelenkor az írás-olvasás taní tásában is ér-
vényesíteni k ívánja azt a fontos lélektani és di-
daktikai elvet, hogyha csakugyan szemléletesek 
akarunk lenni, a tan í tás menetében mindig az 
egészről, mint valóságosan adott egységíóT kell 
á t té rnünk a belőlük kielemezhető és éppen ezéVt 
élvont természetű részekre, elemekre. Ez a meg-
ismerés természetes ú t j a . M!a népiskoláink be^. 
tiikkel és hangokkal, azaz elvont fogalmakkal 
kezdik az írás és olvasás tanítását. A jövő két-
ségtelenül azé a módszeré (Ganzheitsmethode), 
amely ezeket az elemeket értelemmel bíró és 
összefüggő szövegekből nyeri. Ha ilyen kiindu-
lású el járások (Gyertyánffy) minálunk vagy 
másut t eddig kevésbbé sikerültek, ez nem az 
alapelv helytelenségén, hanem a kivitelben múlt 
és ezzel kapcsolatban azon a sarkalatos tévedé-
sen, amelynek megvilágítása két korábbi cik-

2 Persze nem fontos itt, hogy az omikron, omega, epszi-
lon és üpszilon betűnevek a bizánci filológia alkotásai. 
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kemnek3 és a jelen soroknak is egyik főcélja. 
H a azonban mind já r t kezdetben összefüggő szö-
veget vagy akárcsak egyes szókat ál l í tunk a 
tanuló szeme elé, úgy ilyen esetben minden szó-
hoz hozzá kell kapcsolnunk mind já r t olvasás-
módjá t is, azaz egy ideig az említett gépies 
módszert alkalmazzuk. 

Mindez természetesen nem feledtethet el ve-
lünk egy további fontos körülményt. Azt t. i., 
hogy a betűkkel hangokat jelölő írásmód sajá-
tos természetéből, még ha ez nem is zá r ja ki, 
mint láttuk, a gépies e l járás alkalmazását, egy 
sajátos és pedig olyan tanítási módszer fakad, 
amely mechanikus betanítás helyett, illetőleg 
ezenkívül vagy pedig ezután a tanuló öntevé-
kenységét is igénybeveszi és éppen ezen a címen 
legalkalmasabban feladatmegoldó módszernek 
nevezhető. Az a lapjául szolgáló gondolatmenet a 
következő. H a a tanuló már ismeri a b, e, m és 
r betűket, valamint mindegyikkel kapcsolatban 
azokat a hangokat , amelyeket a közszokás velők 
egyenértékűeknek mond, akkor az ember írás-
kép első megpil lantásakor nem szükséges neki 
megmondanunk a megfejtést , hanem ezt fel-
adatként á l l í tha t juk elébe. Miután ráismert 
egyenként a betűkre, mindegyikbe be kell he-
lyettesítenie a tanul tak szerint megfelelő hang-
juka t s ezeknek egymás mellé sorakoztatásából 
az „e-m-b-e-r" hangzásalakulatot nyeri. Ezen 
a közhit szerint némi csiszolást kell csak vé-
geznie, ami folyamatosabb ejtésből, hangsúllyal 
és hanglejtéssel való színezésből, a mesterséges 
és élettelen képletnek mintegy meglelkesítésé-
ből áll. Ámde mennyi önámítás rejl ik abban a 
hitben, amely e legutol jára említet t mozzanat-
ban egyszerű utólagos javí tgatást , szinte ma-
gától előálló tökéletesbítést lát! A gyakorlatból 
és a vonatkozó szakirodalom feljegyzéseiből 
számos példáját lehetne idéznünk azoknak az 
eseteknek, mikor az egyes beszédhangokból ösz-
szerakott mesterséges alakulatban a gyermek a 
taní tó minden segítése mellett sem képes rá-
ismerni a r ra a szóra, amelyet az élőbeszédből 
régóta és jól ismer. 

Bármi ly nagy a száma azoknak a módszerek-
nek, amelyekkel az írás és olvasás taní tásának 
történetében találkozunk, sokféle eltéréseik és 
olykor élesen szöges ellentéteik mellett egyben 
mindannyian megegyeznek. Valamennyiben ta-
lálkozunk annak a három eszköznek igénybe-
vételével, amely a fenti okoskodásból szükség-
képen származik: ( l . a hang- (betű-) ismertetés-
sel, 2. a szóbontással. 3. a szóösszetevéssel. Az 
olvasásnál betűkre bont ja szét a tanuló az írás-
képet és a megfelelő hangokból összerakja a ki-
ejtendő szót. Azaz betűkre való szétbontásról, 
hangokból való összetevésről van szó. Megfor-
dítot t utat követ az írásnál, melyet szintén fel-
adatmegoldás a lak jában kell végeznie. Ki-
mond ja a leírandó szót, azután felbontja hang-
j a i r a és most ez utóbbiakba helyettesíti bele a 
megfelelő betűket. Hangokra bont, betűket rak 
össze. Így nyeri a leírandó szót, mint olyan 

3 A beszélő rajz és Betű és hang. (Néptan. Lapja, 1933 
jan. 1. és febr. 1.) 

eredményt, amelynél — tegyük hozzá — a fenti-
hez hasonló csiszolgatásra és utólagos javí tga-
tásra már nincs szükség. És pedig azért, mert 
a leírt szó valóban összetétel, azaz betűsor, ez-
zel szemben a kiejtett, hangzó szó nem bizonyos 
hangoknak bizonyos rend szerinti sora és ösz-
szege. 

A baj ott kezdődik, hogy a feladatmegoldó 
módszernek föntemlített há rom eszközével 
együtt bevonult összes régi és ú j írás- és olva-
sástanítási módszereinkbe és mindezideig fel-
ismeretlenül marad t egy sarkalatos tévedés. Az 
a nagyon elterjedt, de kétségtelenül hibás fel-
fogás, hogy minden betűnek megfelel egy hoz-
zákapcsolódó állandó hangérték. Azt hisszük, 
hogy csekélyszámú kivételtől (méh, dühvel stb.) 
eltekintve legalább is a magyar nyelvben min-
den szó annyi és olyan beszédhangból áll, 
ahány és amilyen betűvel le ír juk, a két jegyű 
mássalhangzót természetesen egy betűnek véve 
s a helyesírásnak ú. n. „etymologikus" esetei-
től akár tel jesen el is tekintve. Röviden azt 
hisszük, hogyT a látható szóképnek és a hal lható 
szónak tagol tsága fedik egymást, holott ez 
éppen nem áll. Valójában csupa kivétel van, 
amelyekkel szemben a „szabály", bármily álta-
lános elismertséget élvez, komolyan szemügyre 
véve minden egyes esetben csődöt mond. 

Az élőszónak nevezett hangzásfolyamat ta-
goltságának megál lapí tására a hangtan tudo-
mánya illetékes. Ez azonban élénken óv attól, 
hogy e fe ladatnál kiindulási pontul és a lapul 
az írást válasszuk, sőt hogy ezt egyáltalán 
figyelembevegyük. „Midőn hangokról van szó, a 
betűkre gondolni, melyek azokat jelképezik, 
sohasem szabad, mert ez mindig tévedést szül. 
Az írott nyelvet hangtani vizsgálódások alap-
jává tenni sohasem szabad." (Balassa József: 
Hangtani alapelvek és vitás kérdések. Budapest , 
1885, 4. lap.) „A művelt, de nyelvészeti vagy fo-
netikai ismeretekkel nem rendelkező ember az 
írott szó ha tása a la t t áll és ezért legtöbbször azt 
hiszi, hogy azokat a hangokat ej t i ki, amelyek-
nek betűivel a kiej tet t szót vagy mondatot le 
szokta írni. A fonetikai megfigyelés eredmé-
nyességének alapfeltétele az, hogy először is tel-
jesen el kell tekintenünk a vizsgálandó han-
goknak és hangsoroknak a közéletben szokásos 
leírása módjától." (Horger Anta l : Általános fo-
netika, Budapest , 1929, 5. lap.) 

II . 
Az optikai alapon induló szóbontás megbíz-

hatat lan e l já rás a r r a a célra, amelyre közönsé-
gesen és a népiskolában is használni k ívánják . 
Elnagyoltan hiányos, sőt hibás és megtévesztő 
eredményre vezet. Nem következik azonban eb-
ből, hogy fonetikai szempontból hiányos közön-
séges í rásunkat már most tökéletlen, cél jának 
meg nem felelő ta lá lmánynak tekintsük. A le-
í r t szónak nem az a célja, hogy hű tükörképet 
nyújtson az illető szó hangtani szerkezetéről. 
Az a rendeltetése csupán, hogy az olvasó, aki az 
illető nyelvet beszéli, a betűkben nyúj to t t ada-
tok segítségével rátalál jon az írot t szóképben a 
maga szókincsének ar ra a részére, amelyet, je-



1 7 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. É V F , -

leütésével együtt, az író vele közölni kíván. E 
feladatának a közönséges írás egészen jól meg-
felel, éppen olyan jól, sőt még jobban, mint a 
tudományos fonetikai jelírás, vagy a legtökéle-
tesebb grafikai .vagy másnemű beszédhangfel-
vétel. Csak annyi a különbség, hogy ez utób-
biaknak hangzásba való átültetéséhez már nem 
szükséges föltétlenül az illető nyelv ismerete. 
A hanglemez viaszrétegébe karcolt kisebb-na-
gyobb mélyedéseket egy lelketlen gép változ-
t a t j a át beszédhangokká. Azonban a szó puszta 
kiejtése magában még nem olvasás. A jelentés, 
a z ' értelem hozzácsatolása nélkül éppoly ke-
véssé különös és érdekes fiziológiai vagy fizikai 
jelenség, mint a köhögés, tüsszentés vagy cipő-
ink kopogása. 

De azt se következtessük a jelen cikk meg-
előző fejezetében mondottakból, hogy a fogya-
tékosnak bizonyult optikai alapú szóbontás he-
lyett az írás-olvasás taní tásában most már azt 
a következetesen akusztikai kiindulású, bá r a 
többi érzékszervek mennél többféle segítségé-
vel, valamint a különféle ötletes beszédhang-
feljegj 'ző készülékek ma már igen jelentékeny 
számának használatával ellenőrizett és kiegé-
szített szóelemzést válasszuk, amellyel a hang-
tan tudománya él, még ha ennek az e l járásnak 
még oly egyszerűsített, a gyermeki felfogás-
hoz és értelemhez még oly közelvitt módjá t tud-
nánk is megszerkeszteni. Hiszen ha a fonetikai 
szempontból tökéletlen közönséges írásból nem 
ju tha tunk el a hangzó szó tagoltságának helyes 
felismeréséhez, akkor visszafelé sem vezet az 
út az utóbbitól az előbbihez. Megfigyelés és kí-
sérlet pontosan kiderítik, hogy a mai helyes-
í rásunkban c betűvel jelölni szokott hang t és 
sz hangokból összetett kettőshangzó, azonban 
semmit sem mondanak arról, hogy e kettős-
hangzót milyTen betűvel kell leírnunk. A nyelv-
tudománynak nem az a célja, hogy írni-olvasni 
tanítson, viszont az írás-olvasás taní tásába sem 
szabad nyelvtudományt belekevernünk. 

Azonban e tárgy taní tásának történetében 
alig képzelhető olyan furcsaság, amelynek kép-
viselője ne akadna. Még száz esztendővel a mi 
józanítéletű Szőnyi Nagy Istvánunk u tán is 
akadtak német ABC-szerkesztők, akik oly ko-
molyan és szigorrían vették a betűről betűre, 
szótagról szótagra haladó és majd előre, majd 
visszafelé baktató sillabizálást, hogy a zongo-
rázni tanuló nehéz u j jgyakor la ta inak módjá ra 
megfelelő külön szavakat (Const antinopolitani-
sche Dudelsackpfeifenmachergesell, vagy: Vice-
oberappellationsgerichtspräsident) gyár to t tak e 
célra. Ennél nem is oly sokkal furcsább az, 
hogy egyes módszeralkotóknál (Olivier, Krug, 
Grassmann, Türk, Schultze, Kawerau, Schulz, 
Spieser) az írás-olvasás taní tásának előgyakor-
latai t valóban fonetikai tanulmányok alkot ják. 
Megismeri a gyermek mindenekelőtt a beszéd-
szerveket a gégétől kezdve az ajkakig, valamint 
működésüket, azután pedig magyarázatból és 
szkématikus rajzokból (a hangtani kéziköny-
vekben szokásosak ilyenek) azokat az összetett 
állásokat, amelyeket beszédszerveink egyik és 
másik hang képzésénél elfoglalnak. E beszéd-

hangképző állások megfelelő elnevezéseket kap-
nak, hogy a „pontatlan és zavart okozó" betű-
elnevezéseket pótolják. Krugná l pl. ilyen fo-
galmakat és elnevezéseket kell a hatesztendős 
gyermekeknek megtanulniok: Lippenschlüsse, 
Zahnschlüsse, Nasentonlaute, Mündungston-
laute, Schnurrlaut, Zungenhauch, Tonhauch 
stb. Spiesernél (1904!): grosser Spalt, kleiner 
Spalt, Zischer, Windmacher, Zahnlippenbläser, 
Gaumendrücker, Spältchenbläser stb. Mindezek 
alapos megtanulása és gyakorlása u tán követ-
kezik az egyes hangoknak szavakká való össze-
rakása, amit a gyermekek Krugná l karban-
mondva végeznek a taní tó ütemező vezénysza-
vára : „Zweite Stellung, Mund rund; dritte Stel-
lung, weit Unterlippe an die Oberlippe, Luft 
gedrückt" stb. Spieser pedig így a lkot ta t ja meg 
a „Schule" szót: „Scheucht das u und lallt 
das e.'" vagy a ,,Rcse" szót ekképen: „Rollt das 
o und summt das e/" Mit szóljunk e módszer-
tani szörnyszülöttekről, amelyek újból meg-
tan í t j ák és pedig tudákosan mesterkélt beszédre 
azt a gyermeket, aki természetesen és folyama-
tosan m á r legalább is elég jól beszél. Szinte 
csodálni való, ha éppen úgy el nem felejt be-
szélni, mint ahogy Mikszáth Kálmán novellájá-
ban a hályogoperáló kovács végleg elveszítette 
minden ügyességét és bátorságát, mihelyt tu-
dományosan és szakszerűen megmagyarázták 
neki, hogy tulajdonképen mit is művel. „Irá-
nyítsuk egy gyakorlot t szabó figyelmét — í r j a 
egy bölcseleti t anulmány szerzője — varrótűjére , 
amely gépies pontossággal síklik a szöveten ke-
resztül — és meg fog ja szúrni az ujját."4 De ha 
a tudatosí tás kísérlete, mint erőszakos beavat-
kozás zavarhat ja , gától ja , sőt esetleg lehelet-
lenné teszi ösztönös lelki és testi működéseink 
simán gördülő lefolyását, viszont az éremnek 
van másik oldala is. H a lelki mechanizmusunk 
e földalat t i erői nyugodtan végezhetik a ma-
guk titokzatos, egyes lépéseiben nem ellenőriz-
hető munkájá t , ebből olyan hajtás, bimbó, v i r ág 
is fakadhat , amely másokat is gyönyörködtető 
színeit ós alakját , vagy közhasznú mivoltát má r 
a világos fölszínen, a tudatosságra fogékony 
atmoszférában bont ja ki. A fürge u j jakka l vég-
zett varrás, az ösztönszerű biztossággal végre-
ha j to t t sebészi műtét tudatosan kitűzött célnak, 
a r u h a elkészítésének és a szürkehályog eltávo-
l í tásának szolgálatában áll. De az iménti képpel 
főlég az intuit ív rá ta lá lás , az ú j gondolatok és 
vára t lan megfejtések hirtelen fölbukkanásának 
ismeretes eseteire akar tam célozni. Váj jon az 
olvasás tanulásában ezeknek az intui t ív folya-
matoknak nem jut-e jelentős szerep! Az olva-
sás — éppen mert a hézagos természetű, csak 
egy-két adatot közlő betűírással í runk —, lé-
nyegében véve rej tvénymegfej tés . Ez utóbbi 
pedig tudvalevőleg nem mindig logikus követ-
keztetéseknek, hanem sokkal többször hirtelen 
gondolatfelvil lanásoknak eredménye. 

Val l juk be, hogy az olvasástanítás fonetikus 
módszereiben testet öltött furcsaságot, ha ta-

* W. Hueck: Die Welt als Polarität und Rhythmus, 
1928, 400. 
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Ián kevésbbé mesterkélt és tudákos módon, de 
ma is elkövetjük. Ma is újból megtanítjuk be-
szélni a népiskola első osztályában a már be-
szélni tudó gyermeket. Miután a tehénfcőfl'ésből 
(vagy talán inkább jóhiszemű és a találmány 
forrását akaratlanul eláruló tévedéssel a fran-
cia „mugir" szóból'?) az m hanget, más jelensé-
gekből és többé-kevésbbé ötletes történetkékből 
az a, t, vagy e hangokat megismertettük vele, 
megtanítjuk arra, hogyan kell az m és a össze-
kötéséből a ma, a t és e hangokból pedig a te 
szót megalkotni. Mintha már nem tudná magá-
tól is egészen jól és folyékonyan képezni mind 
a két szót és ezeknél még jóval hosszabb szava-
kat! Valójában ennek és a fönt említett foneti-
kus módszereknek közös a hibájuk s ezt aka-
ratlanul is elárulja Spieser, amikor „fogalmi"-
nak (begriffliche Methode) nevezi a maga mód-
szerét. Áz a baj itt, a dolog mélyén az a szám-
talanszor és számtalan területen felbukkanó 
téves egyoldalúság rejtőzik, amely a megisme-
résnek és ismeretszerzésnek csupán egyik ós 
pedig azt a válfaját veszi figyelembe, tartja 
lehetségesnek, amely szükségszerűen fogalom-
alkotáshoz, azaz elvonáson alapuló tudatos 
gondolatműveletekhez és a fogalmakat rögzítő 
elnevezésekhez van kötve. 

A népiskolai írás-olvasástanítás ma az egyes 
beszédhangok megismertetésével kezdődik. Meg-
ismertetni azonban az ismeretlent szükséges 
vagy pedig a kevésbbé és nem jól ismertnek 
tökéletesebb megismertetéséről lehet szó. Azon-
ban a szóbanforgó népiskolai hangismertetés 
nem csatlakozik a gyermeknek valamely ma-
gávalhozott és ebbe a vonalba tartozó ismere-
téhez, hanem nyilvánvalóan elölről való kez-
dést jelent, tehát magában rejti azt a hallgató-
lagos föltevést, hogy a népiskolába lépő gyer-
mek még nem ismeri a beszédhangokat. Nem is 
ismeri: semmit se tud róluk. Csakhogy akkor 
hogyan tanult meg beszélni! A beszéd szóalko-
tás hangokból. A beszédtanulás alapja pedig a 
hangutánzás. A csecsemő a magaképezte hang-
zásokat Tsmételgeti, utánozza. Azután követke-
zik a felnőttektől hallottak utánzása és ezen az 
alapon a tulajdonképeni ,,beszédhangok" elvá-
lása a többiektől. Ámde lehet-e utánzásról be-
szólni, ha nem tesszük föl, hogy az utánzó 
utánzatában ráismer az utánzottra? Enélkiil 
csak véletlen ismétlődésről lehet szó. 

A megismerés eredetileg ráismerés. Ebben 
van a gyökere. Ha másodszor veszek észre va-
lamit, ismerősnek érzem. Elméleti határeset-
ként vegyük föl mint lehetőséget, hogy az ész-
lelőnek és az észleltnek állapota az első és a 
második benyomás alkalmával teljesen azonos. 
A szenzualizmus rövidlátó felfogása alapján 
ebben az esetben a két benyomáshoz fűződő él-
ménytartalmaknak azonosaknak kellene len-
niök. Azonban világos, hogy ebben az esetben 
is hozzájárul az első benyomáshoz képest a má-
sodikhoz az a többlet, amit ismertségi színezet-
nek nevezhetünk. Ez kétségkívül az első be-
nyomásból származik, de nem áll emlékének 
lelkünkben önállóan, külön való fölmerülésé-
ből. Hányszor érezünk ismerősnek egy véletle-

nül fölbukkanó arcot vagy dallamot, anélkül, 
hogy korábbi észrevételére emlékeznénk! Csak 
következtetünk erre, csak utólag kutatunk em-
lékeinkben korábbi észrevételek után. Olykor 
megtaláljuk őket, olykor nem. Az ismerősség 
színezete eszerint az előbbi benyomás vagy be-
nyomások emlékeinek olyan beleolvadása az 
újabbnak érzékeink által adott tartalmába, 
amelyet megkülönböztetni, az utóbbitól külön-
választani, fölmerülését tudatosítani nem tud-
juk. Öntudatlan, ösztönös természetű, akarat-
lan emlékezés ez, melyben képzelet és valóság 
összeolvadnak. Mennél többször látunk vala-
mit, mennél gyakrabban érintkezünk ezzel vagy 
azzal a jelenséggel, annál többet viszünk bele 
a múltból, azaz megelőző tapasztalatainkból a 
jelen tartalomba. Annál ismertebbé, megszokot-
tabbá válik, sőt ismerős volta most már föl 
sem tűnik: az ismertség érzése automatikusa,n 
alakul ki. A valósággal való mind sűrűbb érint-
kezés és ennek kapcsán a múltból származó ro-
kon hatásoknak mind többszörös beolvadása, a 
jelenben adottra való mind sokszorosabb reá-
rétegződése, ez az egyes észrevételeink mögött 
lebegő öntudatlan háttér, illetve hátterek egy-
más mögé sorakozó összessége teszi lehetővé a 
való dolgok és jelenségek mind részletesebb, 
vagy mind mélyebbre ható megismerését. Ami 
egyszer lelkemre hatást gyakorolt, annak 
nyoma, további hatása többé nem maradhat el. 
Mikor tehát egy bizonyos házat látok, az érzé-
keimtől nyert tartalomban benne vannak, tud-
tomon, azaz tudatos vagy szándékos visszaem-
lékezésemen kívül bennefoglaltatnak, mint 
hatástgyakorló tényezők jelen vannak mind-
azok az összes házak, amelyeket életem folya-
mán valaha megpillantottam. Mivel pedig a 
ház fala sárgaszínű és ablakai négyszögűek, él-
ményemben, mint befolyásoló és alakító ele-
mek bennerejlenek mindazok a sárga színfol-
tok, sőt mindazok a színek, mindaz a négyszögű 
idom, sőt mindazok az idomok, amelyeket va-
laha láttam. A hasonló mindig fölidézi lelkem-
ben a hasonlót, végtelen, a legrégibb múltba 
visszanyúló sorozatban. Valóban „legmesszebb 
multunk is odatartozik jelenünkhöz", mint 
Bergson mondja.5 De nemcsak odatartozik, 
hanem hatást is gyakorol reá, még pedig sok-
szoros összhatást. A hasonlóságnak ugyanis 
különböző foka van; annyiban kisebb fokú, 
amennyiben és amily mértékben különbségek 
társulnak hozzá. A sárga szín jobban hasonlít 
a vöröshöz, mint egy hangélményhez. A négy-
zet hasonlóbb a téglalaphoz, mint a háromszög-
höz, amelytől viszont kevésbbé különbözik, 
mint a körtől vagy valamely testidomtól. Ebből 
következik, hogy a hasonlóságokat mindig kü-
lönbségek és eltérések kísérik és hogy abban 
az összetett hatásban, amelyet lelkiéletünk 
múltja mindenkori jelenünkre gyakorol, erősí-
tések és gyengítések jönnek létre, azaz az egyes 
hatások kölcsönösen egymásra is hatnak. Ami-
kor tanulónk egy bizonyos A betűre ráismer, 
nem csupán érzéki észrevételről van szó és tu-

5 Metafizikai értekezések. (Ford. Dienes Valéria, 81.) 
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dates azonosításról, hanem az utóbbit, amennyi-
ben föllép, éppen az említett tudatmögötti, a 
korábbi betűészrevételektől sohasem független 
összhatás készíti elő, sőt teszi lehetővé. 

Az ismételt észrevételekből előálló mind rész-
letesebb megismerésnek nem csupán példáját 
nyújtja, de a végbemenő lelkifolyamatról mint-
egy látható lenyomatot őriz meg számunkra 
az a művelet, amelyet a rajztanítás módszer-
tana többszörösen tagozott, összetett formák 
fokozatosan vázoló lerajzolásának nevez. A fali-
táblán egy ilyen többszörösen tagolt síkforma, 
például egy falevél nagyméretű mintája van 
kitűzve. A tanuló felváltva pillant hol a min-
tára, hol rajzlapjára, mindkettőt nem láthatja 
egyszerre, tehát ebben az esetben is „emlékezet-
ből való rajzolást" végez. A legelső odavetett 
pillantás — hacsak valamely különös részlet 
mindjárt először magára nem vonta a figyel-
met — alig nyújt többet rendszerint, mint a 
tárgy általános alakját, a fenti esetben egy bi-
zonytalan körvonalú, hosszúkásán tojásdad 
színfoltot, amelyhez homályos többlet gyanánt 
tapadnak egyes további részletek. A tanuló elő-
ször ezt az emlékképet vetíti papírra halvány, 
találgató vonalakkal, a mintára való második 
pillantásba pedig képzelete már belevetíti e 
„jellemző folt" képét és éppen észrevételének 
ebből származó bizonyosmérvű tehermentesí-
tése teszi lehetővé, hogy figyelme most már egy 
további mozzanatot ragadjon meg és pedig, 
amennyiben tervszerűen halad, a következő, 
másodrendű, az előbbin belőli tagozódást, a le-
vél kétoldalú szimmetriáját. Majd az egyik, 
majd azután a másik felén a levélnek folytatja 
tovább mind további, mind belsőbb részletek 
megragadását; a falevél rajza tehát tulajdon-
képen nem más, mint e részletek emlékképci-
nek egymásra való rétegződése a papíron, mind 
biztosabb vonalakkal. Az utóbbiak határozott-
sága lépésről-lépésre fokozódik, de azért csak 
egymáshoz mórt, azaz viszonylagos, csak így 
értendő határozottság. A legelső körvonal ho-
mályossága és bizonytalansága ugyanis éppen 
azt akarja jelenteni, hogy ki nem fejezetten 
még további részleteket rejt magában; a leg-
utolsó, legélesebb körvonal sem abszolút biz-

tos, hiszen mikroszkóppal, vagy akár igen kö-
zelről nézve a minta még ezen belül is további, 
apróbb és határozottabb részleteket mutatna. 

Példánkban térbeli formáról volt szó. A ki-
ejtett szó időbeli, de hasonlókép többszörösen 
tagozott folyamat. Egy újonnan megtanulandó 
szó képzését ugyanúgy végezzük, a szót ugyan-
olyan fokozatosan vázoló, a külső alakról be-
felé haladó és lépésről-lépésre kidolgozó eljá-
rással „rajzoljuk le", mintahogy a fenti eset-
ben történt. 

Áttérünk a fogalmi ismeret jellemzésére. 
Amit egyszer láttam, annak emléke önállóan és 
magától, újabb benyomás nélkül is fölébredhet. 
Ez a szokott értelemben vett emlékezés; ha a 
képet nem a külső valóságnak, hanem önma-
gamnak tulajdonítom: tudatos visszaemlékezés. 
Ha tervszerűen gyűjtöm egyik vagy másik 
dologról azokat az emlékeket, amelyek lénye-
ges tulajdonságaikra vonatkoznak: fogalom-
alkotáshoz jutok. Állandóan megőrizni igyek-
szem, legalább főbb vonásaikban, e képeket és 
hogy együtt maradjanak, közös feliratot nyer-
nek, amely őket ezután képviseli. A fogalom-
alkotást tehát szóalkotás követi nyomon s 
éppOT ez teszi lehetővé, hogy a fogalmakat és 
fogalomkapcsolatokat másokkal közöljük. A 
fogalmi ismeret leírásból és magyarázatból is 
meríthető. A szemléletes ismeretnek nemcsak 
forrása a valóság, de ettől elszakadt és függet-
len életet nem is él. A falusi ember, a pásztor, 
vadász vagy kertész alig gondol arra, hogy ön-
magának vagy másoknak világosan számot ad-
jon azokról az ismeretekről, amelyeket az állat-
és növényvilággal, általában a természet tüne-
ményeivel való folytonos, közvetlen érintke-
zésből szerzett. Mégis mennyivel élettcljesebb, 
hívebb és gazdagabb ez az ismeret minden 
könyvismeretnél! A fogalmi és a szemléletes-
intuitív ismeret között tehát az a viszony, hogy 
az előbbi nem lehetséges szemlélet, a valóság-
gal való, bár kevesebb érintkezés nélkül (a szín-
vaknak semmiféle leírás vagy magyarázat nem 
nyújthatja azt a színt, melyet tőle érzékei meg-
tagadtak), ellenben a szemléletes ismeret fogal-
mak és szavak minden segítsége nélkül is a 
tökéletesség magas fokára emelkedhetik. 

(Folytatjuk.) 

LEGYEK AZ IIKOL1 EGY KIS ORSZÁG. 
— A új tanterv nevelési eszméinek foganatosítása. — 

írta : milotai G Á T H Y BARNABÁSNÉ. 

Sohasem volt oly nagy szükség arra, hogy az 
iskolát elhagyó gyermek jó nevelési alappal ke-
rüljön ki az életbe, mint éppen most, ebben a 
lelki válságokkal küzdő korban. Nekünk taní-
tóknak kell ellensúlyoznunk minden olyan nem 
kívánt hatást, mely lelkeket rombol. 

Jól esik tudnunk, hogy a magyar tanító nem 
várta be felső hatósága utasításait ebben az 
irányban. Ösztönszerűleg megérezte, hogy jó 

nevelés nélkül nincs eredményes tanítás sem. 
Ha a gyermekben nincs meg az akarat az enge-
delmességre, a vágy a művelődésre, az érzés 
minden szép és nemes iránt; ha nem gondol 
szeretettel az élőlényekre, hálával azok Terem-
tőjére; ha nincs benne cselekvési készség, akkor 
minden törekvésünk kárbaveszett. Mi vagyunk 
a magvetők, nekünk kell ügyelnünk arra, hogy 
nemes magot vessünk jól megmunkált talajba. 
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Erre az emberiség' tanítómestere, Krisztus mu-
tatja meg az utat. Ö nemcsak példabeszédekkel 
neveli az embereket. Istenségével adja érté-
sünkre, hogy minden szónál többet ér a 
cselekvés. 

„Jöjjetek utánam, kövessetek engem!" 
A gyermek fél életét tölti az iskolában, ne 

érezze itt sem az édesanyai, apai szeretet hiá-
nyát. Lássa a tanítóban iskolai édesanyját, ap-
ját; akit érdekelnek az ő kis életének apró-
cseprő eseménykéi. Akkor ő is érdeklődni fog 
tanítója cselekvései iránt és követni fogja sza-
vát, példáját. 

A gyermek szereti közölni a személyét ér-
deklő dolgokat, apró családi eseményeket. A ta-
nítónak nincs annyi ideje, hogy valamennyi 
gyermek történetkéjét végighallgassa. 

— Írjátok le keltezés szerint, hogy mi történt 
veletek otthon, mit figyeltek meg az utcán, a 
természetben! — Jegyezzétek fel, ha valami 
kedves dolgot vesztek észre! — mondjuk és egy 
olvasási órán felolvastatjuk a feljegyzéseket, 
mert okos dolog is, ha nemcsak nyomtatott, de 
időnként írott szöveget is olvasnak. Már 1928-
ban feljegyeztettem III. osztályos gyermekeim-
mel velük történt érdekes eseményeket, élmé-
nyeket. Az idén kibővítettük a megfigyelési le-
hetőségeket; elneveztük naplónak jegyzőköny-
vüket. Benne kitárva fekszik~Hőttünk a gyer-
mek lelMviíága, mintegy visszatükrözödikülap-
termószete. 
. Az egyik bőbeszédű, a másik két-három szó-
val írja le a lényeget. Van, aki csak a külsősé-
geket veszi észre, a másik a mélybe hatol, meg-
okolja a történést. Az egyik a szépet nézi, a 
másik tekintete elsiklik fölötte, de felismeri a 
gyakorlati értéket. Látom az egyiknél az önzést, 
a másiknál a szeretetet. Nevelési tevékenysé-
günkkel lesimítjuk az alaptermészet fölösleges 
kinövéseit, levágjuk a rossz hajtásokat, ápoljuk, 
gyógyítjuk a lélek sebeit, istápoljuk a meglevő 
értékes tulajdonságokat. 

Ehhez azonban az szükséges, hogy a_g.yermek 
őszinte bizalommal viseltessen tanítója iránt, 
akkor az igazságnak megfelelőleg fog mindent 
feljegyezni naplójába. 

Hogyan nyerhetjük meg a gyermek bizalmát? 
Volt alkalmam látni, mikor bementem egy-

egy osztályba, hogy milyen szeretettel állják 
körül tanítójukat a gyermekek. De azt is volt 
alkalmam tapasztalni, hogy milyen féltékeny 
gonddal őrködtek a tanító nénik és bácsik, hogy 
az ő neveltjeik meg ne rövidüljenek valamely 
jótékonysági akciónál. Higyjék el, kedves tanító-
társaim, érzi ezt a szeretetet a gyermek és há-
lával viszonozza. Az ilyen jótékonysági mozgal-
mak kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyer-
mekek észrevegyék az iskolai felsőbbség velük 
való törődését, róluk való gondoskodását. 

Mikor megindult az idei ingyenes reggelizte-
tés, iskolánk igazgatója közölte velünk, hogy 
osztólyonként két szegény, beteges tanulót vá-
lasszunk ki reggeliztetésre. Többet nem lehet, 
mert a város a mi iskolánkban csak 30 gyermek-
nek adhat reggelit. 

Nehéz feladat előtt álltam. Melyiket vegyem? 

Annyi vézna, beteges szegény gyermekem van. 
Gondoltam nagyot és merészet: felírtam mind 
a hetet. A papiros türelmes, mondta az igazgató 
bácsi, csak rendeljem be mind a hetet, majd vá-
laszt közülök az iskolaorvos. Hát bizony nehéz 
volt itt is a választás! Egyik betegesebb, mint 
a másik; tüdővészkandidátus valamennyi. És 
éppen így lehetett a többi osztályban is. Ügy-
látszik ugyanezt gondolta iskolánk vezetője. 
Megindította a polgármester szívét, úgy hogy 
most 60 gyermeknek ad a város reggelit. 

Egy másik eset! A karácsonyi felruházás al-
kalmával sok szegény gyermek maradt volna 
meleg cipő nélkül, ha az igazgató a tantestület-
tel együtt minden utat-módot felhasználva, — 
még tíz gyermeket nem juttatott volna meleg láb-
belihez. Ezt is elmeséltem a gyerekeknek. Jó, 
ha tudják, hogy a tanító nénik és bácsikon kí-
vül van valaki az irodában, aki szívén viseli 
jóvoltukat. 

Búzát csiráztattunk. A legszebb cserepet be-
küldtem az igazgatói irodába. Az a pár kedves 
szó, amellyel az igazgató megköszönte figyel-
müket, kiesiráztatta szívükben a szeretet és hála 
virágját. Milyen féltő gonddal ápolták ezután 
a virágokat, hogy az első levelező tulipánt az 
igazgató íróasztalára helyezhessék. Tudja meg 
a gyermek, hogy a tantestület és az igazgató 
minden utat-módot felhasznál, hogy a tanulót 
anyagilag is segélyezze az iskola. Lásson a 
gyermek az igazgatóban barátot, aki azért láto^ 
gatja meg az osztályt, hogy a jóviseletű, jó-
kedvű gyermeksereg feleleteiben kedve teljék. 

így fejlődik ki a bizalom az iskolai felsőbb-
ség iránt. Így válik meggyőződéssé bennük, 
hogy a felsőbbség, a tantestület, minden intéz-
kedésével javukat akarja. 

Ha az iskolában elismeri ezt, nem fog későb-
ben lázongani a községi elöljáróság intézkedé-
sei ellen és zúgolódás nélkül teljesíti a felsőbb-
ség rendelkezéseit. Megadja a tiszteletet az 
államfőnek, az ország vezetőférfiainak, mert 
meg van győződve még iskolás korából, hogy: 
minden közösségben kell lennie felettesének és 
minden felsőbbség az alatta állók javát szol-
gálja. Így neveljük bele a gyermekbe a tekin-
tély tiszteletéi. Nagy szükség van errc Tt rrrat 
tekinfélyromüöTó időkben. 

Az iskola népessége legyen egy nagy család, 
melynek feje az igazgató, vezetői a tanítók, akik 
nemcsak saját osztályuk, hanem minden gyer-
mek javát szolgálják. 

Azért nagyon kedves és helyes, ha a tanítók 
betekintenek egymás osztályába. Milyen öröm-
mel újságolják saját tanítójuknak, hogy egy 
tanító néni vágy bácsi dicsérő szót mond nekik! 
Nagy kitüntetésnek veszik ezt! Így keltjük fel 
a tanulókban az összetartozás, a közösség érzé-
sét, melyet még mélyítünk, ha a tehetősebbek-
kel segíttetjiik a szegényebbeket. 

Ha megszokja a gyermek, hogy segítse a ná-
lánál szegényebbeket, megvetjük alapját ké-
sőbbi jótékonykodásának, emberszeretetének. 
Megtanítjuk arra is, hogy gyöngédséggel tegye 
a jót, követve a krisztusi szót: ne tudja a bal-
kezed, mit mivel a jobb! Ne dicséretért, hálá-
ért tegye a jót, hanem a jó iránti szeretetből. 
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Ha a gyerekek késnek, nem pontosak, nem 
rendesek, magyarázzuk meg nekik, hogy az is-
kolai törvényt miért kell megtartaniok? Hisz a 
tanítók is pontosak s engedelmeskednek a fel-
sőbbségnek. Vétessük észre velük, hogy a taní-
tási idő minden pillanatát a tanulók javára for-
dítjuk. Hogy az igazgatót is mindig munkában 
találják az irodában. Hogy otthon az édesanyát 
senki sem kényszeríti, hogy idejének minden 
kis részecskéjét a család jólétének előmozdítá-
sára szentelje. Miért „óráz" az édesapa a gyár-
ban? — Hogy több pénzt bocsáthasson családja 
rendelkezésére. A szülők megtartják a családi 
törvényt, a tantestület az iskolai törvényt. 

Mert törvény nélkül zavargás, rendetlenség 
volna, nem volna nyugalom. Gondoljunk a Szent 
István kora előtti időkre. így megszokják a 
kormányoztatást, megokolással meg is értik s 
felnőtt korukban nem izgágáskodnak, ha az 
országos törvény követeléseit rájuk mérik. Ér-
zik az igazságosságot. 

törvény maga az igazság. Mi se tegyünk 
kivételt senkivel, úgy a büntetésben, mint a 
jutalmazásban. A törvény mindenkit egyformán 
sújt és véd. 

így fejlesztjük ki a törvény tiszteletet. És ha 
látja a gyermek, hogy a tanító mindegyik tanít-
ványa érdekét szívén viseli, egyformán jutal-
maz és büntet, vérré válik benne a tudat, hogy 
mindnyájan egyformák vagyunk és leszünk 
felnőtt korunkban is, akár munkás, akár tanult 
ember — a magyar hazának honpolgárai, a 
nemzet tagjai. Talán így megelőzhetjük a nem-
zeti egységet romboló osztályharcot. 

Sohase felejtsük el, hogy a legjobb jutalma-
zási, fegyelmezési eszköz a dicséret. Dicséret pl. 
az l-es az írásbeli dolgozatok alatt. Lehet az 
l-es kicsi, nagy, aláhúzott, csak egyes legyen. 
Majd iparkodik a kevésbbé tehetséges vagy ren-
des gyermek, aki csak l-est kapott, hogy kiérde-
melje az aláhúzott l-est. A rossz jegy az anya-
könyvben, vagy a füzetekben letöri a gyermek 
törekvését. Minden gyermek, akinél látjuk az 
iparkodást, megérdemli a dicséretet. Büntes-
sünk ott, a tehetséget különösen, ahol lustasá-
got, engedetlenséget észlelünk. 

Jegyzőkönyvecskéjükbe velük iratom be az 
l-est, ha egy sikerültebb rajzot mutatnak, fele-
letet adnak, számítási lehetőségeket találnak ki. 
Ezt a jegyzőkönyvecskét a szülők is látják. Örül 
a szülő, ha kitűnőket lát gondolkodás, figyelem, 
tisztaság, rend, szemléltetési eszközök gyűjtése, 
pontosság, szorgalom című rovatokban. Ha 
nincs ott jegy, az már nem jót jelent. 

Legyen az iskola egy kis ország, a tanítók a 
gyermekekkel alkossák a nemzetet. De a nemzet 
nem élhet meg a levegőből, a jószándékból. Dol-
gozni is kell a hazáért. 

Minden tanulónak legyen hivatala. Egy pá-
ran gondozzák, öntözzék a szobanövényeket. 
Legyenek, akik a padló tisztaságára, a bútorok 
pormentesítésére, a kellő szellőztetésre ügyel-
nek; a madárkák etetésére gondolnak. Az is-
kola taneszközeit, szekrényt rendben tartják. 
Beszedik, kiosztják a könyvtári könyveket, a 
tintát, rajzokat, szemléltetési eszközöket, elősze-

dik és elrakják. A szekrényt nyitják és bezár-
ják. összegyűjtik, rendezik a verseket; fölírják, 
ki milyen verset tanul; följegyzik a tanult éne-
keket. Elraktározzák a sétán gyűjtött növénye-
ket, ásványokat; vannak, akik feljegyzik az 
érdekesebb számolási-mérési eseteket. 

Van perselyes, aki minden szerdán beírja, ki 
mennyi pénzt tett takarékperselyébe. Minden-
féle hivatal van, csak egy ne legyen, „vigyázó". 
Ezt a hivatalt töröljük, mert árulkodásra vezet. 
A gyermekek szeressék egymást, ne akarjanak 
rosszat társaiknak. A gyermek érezze, hogy a 
tanító megbízik benne és nem hallgat a vádas-
kodásra. Emelkedik a gyermek önérzete, hajla-
mosabb lesz a jóra. 

És ha rászoktatjuk a tanulókat, hogy társaik 
cselekedeteiben csak a jót keressék és lássák, 
összetartóak lesznek és talán ellensúlyozzuk ez-
zel a magyarság sarkalatos hibáját, mely min-
den országos veszedelemnek alapja volt — a 
pártoskodást. 

Nemcsak az iskola falain belül, de otthon is 
dolgozzanak kisebb hazájukért, az iskoláért. 
Szerezzenek verseket, szemléltető képeket (új-
ságot vagy levelezőlapot), készítsenek iskolai 
eszközöket, pl. mérleget, napnak, holdnak képét, 
mérőpálcát, a tantermet díszítő képeket. Már 
napokkal előbb megmondjuk, miről fogunk be-
szélgetni, hogy készülhessenek. Erre jó a tan-
menet. 

í gy szoktatjuk a gyermekeket öntevékenység-
hez. Az így nevelt ifjúság felnőtt korában is 
szívesen dolgozik, áldoz hazájáért. 

Az iskola tartsa fenn az összeköttetést az ott-
honnal. 

Ne csak az „anyák napján" beszélgessünk az 
édesanyáról, hanem ragadjunk meg minden al-
kalmat, hogy a gyermek ráeszméljen, hogy az 
„édesanya a lelke a háznak". Hála nélkül pusz-
taság, ridegség uralkodna otthon. De az édes-
apáról sem feledkezünk meg. Nálam jegyző-
könyvükbe beírják, mit kaptak kedves szüleik-
től a tanév folyamán, mennyit költöttek rájuk 
a szülők abból a pénzből, amelyért az édesapa 
keservesen dolgozott? Az apa munkáján épül 
fel a meleg otthon. Hála és gyermeki szeretet 
fakad e feljegyzések nyomán. 

í gy nemesítjük a gyermeki lelket. 
Necsak a „hősök napján", vagy a történelem-

nek „Hősök korrajza" anyagrészében mélyed-
jünk bele a magyarság haláltmegvető vitézsé-
gének, bátorságának ecsetelésébe, hanem ma-
gunk teremtsük minél gyakrabban az alkalmat 
arra, hogy ezekről beszélgethessünk. A magyar-
nál első a becsület. Ezt látják környezetükben, 
ezt tanuljuk őseinktől. így leszívódik a gyermek 
vérébe a becsületérzés; méltán fogja gondolni, 
hogy a magyarnak a világon a legkülönb becsü-
lete van. És ha eljő az óra, mikor a haza fegy-
verrel való védelmet kíván tőle, erős kézzel 
suhint vele az ellenségre, mert a magyar becsü-
lete, a magyar bátorság ezt kívánja. 

Ne minden órán vonassuk le az erkölcsi tanul-
ságot, ezt nem kívánja a tanterv. Nem is lehet, 
meg aztán sablonossá válik. A gyakran ismételt 
dolog már nem hat lelkünkre. Hanem a fentjel-
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zett módokon elég egy-egy intés, néha egy só-
hajtás, egy könny. Minden kis esemény, élmény, 
történés nevelési eszközzé válhatik kezünkben. 

Valahányszor a térképre néz a gyermek, gyá-
szolja hazáját. De: lesz még piros határvona-
lunk is. Lesz még integer Magyarország! Elég 
egy tekintet a térképre erkölcsi vonatkozásul. 

A gyakorlati élet is mutat erkölcsi vonatkozá-
sokat. Hogyan csinálhatunk semmiből valamit? 
Két üres cipőpasztafödélből, egy darab apró-
fából csinos, használható mérleget készítünk. 
A súly hozzá előbb pontosan lemért kavics. 
Üres cserepeinkbe növényeket bujtatunk, nem 
kerül semmibe, csak kevés fáradságba. 

így lesz az embercsemetéből jó gazdaasszony, 
takarékos gazda vagy iparos, aki hulladékot, 
selejtes anyagot is felhasználva, — csekély esz-
közökkel sokat fog produkálni. Megtanulta, 
hogy az értéktelennek látszó dolognak is van 
értéke és fel is fogja használni. Így gazdagítja 
majd hazáját. 

Itt az erkölcsi tanulság a cselekvés. 
Növényeinket gondozzuk is. Csak egyszer fe-

ledkezzünk meg az öntözésről, már lankadnak. 
Veréb száll az ablakpárkányra. Éhes. Nosza, 
gyűjtsünk tízórai kenyérmorzsákat. És most el 
nem mulasztanánk egy nap sem a madarak tíz-
óraiztatását, melyek jelentkeznek is a nekik ki-
járó uzsonnáért. 

A növények és madarak gondozásával meg-
szokja a gyermek, hogy istápolja a nálánál 
gyengébbeket, akik nem tudnak magukon segí-
teni. Itt is a cselekvés az erkölcsi tanulság. 

Észreveszik, hogy az így etetett madarak nem 
pusztulnak el a hidegben, a növények riigyeket, 
leveleket hajtanak, virágaikkal hálálják meg a 

gondozást. Erkölcsi vonatkozás: munkánk ma-
gában hordja a jutalmat. Növényeink díszítik 
is tantermünket. Fölrakják szekrény tetejére, 
szivacstartóba, az én asztalomra, ablakpár-
kányra. 

Majd így fogják díszíteni felnőtt korukban 
otthonukat. És a munkában kifáradt családfő 
nem menekül a kocsmába a rideg, piszkos lakás-
ból, hanem kedvtelve húzódik be a kályha mel-
letti kuckóba és áldja az iskolát, amelyben ilyen 
családanya nevelkedett, mint az ő felesége. 

Neveljük gyermekeinket a természet, különö-
sen a virágok szeretetére. 

Milyen kedves, ha köszöntjük a telet, gyönyör-
ködünk szépségében! — Ki formálta ily szépre 
a hómozaikot? — Ki festette ily pompázó szí-
nekbe, véste ily nemes formára az iskolába ho-
zott virágokat? Isten, a művészek művésze. — 
Ki pattantja ki a rügyeket, ha eljön az idő; ki 
adta védelmül a levelek közt megbúvó hernyó-
nak a zöld színt; a szorgalmas kitartást a han-
gyának; a hazaszeretetet a darázsnak; a faj-
fenntartási ösztönt a pillének, bogaraknak? 
Minden élő és élettelen ura, az Isten. 

Ezek a leghathatósabb erkölcsi vonatkozások. 
Minden történésnek a hátterében mutassuk meg 
az Istent. Így csöpögtetjük a gyermek szívébe 
az Isten szeretetét. Az ellentábor úgyis megtesz 
majd mindent, hogy kiirtsa azt onnan. De ami 
erősen áll, azon megtörnek a pokol fondorko-
dásai. 

Ha így cselekszünk, teljesítjük a tanterv kí-
vánságát, hogy a hazának vallásos, erkölcsös, 
értelmes, öntudatos, hazafias polgárokat nevel-
jünk, akik megállják helyüket a gyakorlati 
életben is. 

A WYOLCOSZTÁLYT ELEMI NÉPISKOLA. 
írta : S Z O M B A T F A L V Y G Y Ö R G Y . 

Á- mult évtized nagy népiskolafejlesztési akció-
jának lendülete idején a kormány úgy látta, 
hogy elérkezett a lehetősége elemi népiskoláink 
nyolc évfolyamúvá való kifejlesztésének. Tíz 
éves átmeneti időt kontemplált az akkori vallás-
és közoktatásügyi miniszter, hogy a nagyfontos-
ságú reform az iskolák ezreiben megvalósulhas-
son. A kérdés minden ismerője eleve tisztában 
volt azzal, hogy az iskolák kifejlesztése ma már 
mindenképen csak anyagi probléma. Még pedig 
három vonatkozásban van komoly anyagi elő-
feltétele: az állam részéről, mert a tanítói lét-
szám s ezzel a népoktatási költségek emelését 
teszi szükségessé, azután az iskolafenntartók ré-

, a V I I . a V I I I . a V I I . és VI I I . 
1 anev osztályos tanulók száma 

1927/28 62 50 112 
1928/29 701 136 837 
1929/30 1.309 436 1.745 
1930/31 1.132 750 1.882 
1931/32 1.761 762 2.523 
1932/33 2 .898 1.225 3.923 
1933/34 3 .172 1.872 5.044 
1934/35 3 .736 2.177 5.913 

széről, mert személyi és dologi terheik emelését 
jelenti és végül a nép széles rétegei részéről, 
mert a gyermekek tovább taníttatásával a szü-
lőkre is tehertöbblet. hárul. 

A szépen induló fejlődést a mult évtized vé-
gén bekövetkezett súlyos gazdasági válság ha-
mar megakasztotta. Az 3930—31. tanévben ke-
vesebben iratkoztak be a VII. osztályba, mint 
az előző évben. Az 1931—32. tanévben újra javul 
a helyzet, de csak két éven át. A lassú, igen 
lassti fejlődés az 1933—34. tanévben szinte 
megint megakadni látszik, míg a folyó tanévben 
ismét javulás észlelhető. Az eddigi eredménye-
ket pontosan mutatja a következő tábla: 

az emelkedés vagy csökkenés (—) 
a VII . osztályban a VI I . és VIII . o . -ban 

%.os %-os 

639 1.030-6 725 647-3 
608 86-4 908 108-4 

— 1 7 7 —13-5 137 7-2 
629 55-5 641 34-0 

1.137 64-5 1.400 55-4 
274 9-4 1.121 28-5 
564 17-7 867 17-2 
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Az eddigi eredmények elsősorban az állam, 
azután a városok, főképen Budapest székesfővá-
ros igyekezetének köszönhetők. Az 5913 maga-
sabb osztályt látogató elemi iskolai tanuló kö-
zül a kétharmad rész, pontosan 3882 tanuló 
állami iskolába jár. De a magasabb osztályokba 
járók e legnagyobb tömege is mindössze csak 
1-67%-át jelenti az állami iskolai tanulóságnak. 
Második helyen a községi iskolák vannak 1659 
VII. és VIII. osztályos tanulóval. Itt 129% jár 
e magasabb osztályokba. A harmadik helyen a 
társulati iskolákat találjuk 238 tanulóval, ami 
összlétszámuk 1-75% -ának felel meg. Az iskolák 
nagyobb részét fenntartó hitfelekezetek iskolái-
ban együttvéve 134 VII. és VIII. osztályos ta-

Pes t szenterzsébet . . . 
• 

Kispes t 
Rákospa lo ta 
Ú j p e s t 
Csepel 
Pestszent lőr inc 
B u d a f o k 
Törökbál int 
P o m á z 
Pes th idcgkút 
Rákoscsaba 
Sasha lom 

A D u n á n t ú l : 

P é c s 
Győr 
K e s z t h e l y 
Tóváros 
D u n a a l m á s 
S z o m b a t h e l y (erdei) 

A z Al fö ldön : 

Szolnok 
Kiskunha las 
B a j a 
Mezőkovácsháza . . . 
Csongrád 
Szeged 
Makó 

A Fe l fö ldön : 

Miskolc 
Eger 
D iósgyőr 
H a t v a n 
Ózd 
Sátoralj aúj he ly 
Bodrogkeresztúr . . , 
H e j ő c s a b a 

Elemi népiskoláink kifejlesztéséhez nagy nem-
zetpolitikai érdekek fűződnek. Nemcsak a váro-
sokban, ahová az eddigi eredmények túlnyomó 
része esik, hanem a vidéken is. Ezért hisszük, 
hogy a nyolc évfolyamú népiskola útját nem 
rekeszthetik el tartósan a mostoha pénzügyi vi-
szonyok. Népünk értelmi fejlesztése egyrészt, 

nuló van, a hitfelekezeti iskolák tanulóinak 
0-02%-a. Míg tehát az állami iskolákban minden 
60-ik, addig a hitfelekezeti iskolákban minden 
ötezredik jár magasabb osztályba. Ebből is lát-
ható, hogy mennyire anyagi kérdéssel állunk 
szemben. Mindaddig, míg a legkisebb anyagi 
erővel rendelkező hitfelekezeti iskolák kifej-
lesztésére sor nem kerülhet, ez a nagyfontos-
ságú reform nem juthat lényegesen előbbre. 

Nem érdektelen a nyolcosztályos iskolák terü-
leti elhelyezkedését sem vizsgálni. Budapesten 
27 községi és 1 egyesületi iskolának vannak ma-
gasabb osztályai 1045 VII. és 533 VIII. osztályú 
tanulóval. A főváros után Pest környéke vezet: 

másfelől a diplomát szerzett állástalan tanítók 
ezreinek kenyérhez juttatása olyan két törek-
vés, amelynek találkoznia kell a népiskola ki-
fejlesztése irányában, mihelyt és amilyen mér-
tékben ezt társadalmunk anyagi erősödése lehe-
tővé fogja tenni. 

6 i sko lában 325 V I I . é s 222 VII I . o sz t . tanulóval 
239 V I I . 
160 V I I . 
145 V I I . 
145 V I I . 
110 V I I . 

97 V I I . 
49 V I I . 
37 V I I . 
47 V I I . 
32 V I I . 

9 V I I . 

és 157 V I I I . 
é s 87 V I I I . 

87 VIII . 
87 V I I I . 
37 VII I . 
54 VII I . 
43 VII I . 
— V I I I . 
45 VIII . 
19 VII I . 
— VII I . 

4 i sko lában 225 V I I . é s 166 V i l i . o s z t . tanulóval 
93 V I I . és 61 V I I I . 
40 V I I . és — VII I . 
38 V I I . és 21 VIII . 
15 V I I . és 13 VII I . 

4 V I I . é s — VII I . 

3 i sko lában 120 V I I . ós 
70 V I I . é s 
43 V I I . és 
39 V I I . é s 
33 V I I . ós 
16 V I I . é s 

8 V I I . és 

59 VII I . o sz t . tanulóval 
19 VIII . 
33 VII I . 
33 VII I . 
16 V I I I . 
25 VII I . 

3 VII I . 

3 i sko lában 188 V I I . és 128 VII I . o sz t . tanulóval 
92 V I I . é s 
75 V I I . é s 
66 V I I . é s 
49 V I I . é s 
43 V I I . és 
25 V I I . é s 
14 V I I . é s 

40 VII I . 
66 v m . 
41 V I I I . 
44 VII I . 
20 V I I I . 
— VII I . 
16 V I I I . 
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ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ű V E L É S 

Bokrétamozgalom a népművelés 
szemszögéből. 

írta : TAMÁS JÓZSEF. 
A világháború után új életre kelt és megerő-

södött népművelési gondolatnak egyik szép ki-
virágzása a bokrétamozgalom, amely lényegé-
ben Széchenyi István egyik nagy eszméjét, a 
népművelési tevékenység egyik fontos törek-
vését: a „népiség" megerősödését gyakorlati 
úton kívánja szolgálni. Ezért történt, hogy a 
kultuszminisztérium a bokrétamozgalom szer-
vezetét: a Bokréta-Szövetséget a vármegyei 
népművelési bizottságoknak fölkarolás és tá-
mogatás céljából figyelmébe ajánlotta. 

Valóban tisztelet, dicséret illet meg minden-
kit, aki a magyar, nemzeti, az ősi, a népi és az 
eredeti dalt, zenét, táncot, ruhaviseletet, szo-
kást felkutatni, összegyűjteni, életrekelteni 
akarja, elismerés jár mindenkinek, aki a ma-
gyar nemzeti lélek ezen csodás alkotásaival a 
magyarságot és a külföldet megismertetni és 
megszerettetni törekszik. A Bokréta-Szövetség 
ebben az irányban köszönetreméltó lépéseket 
tett és eredményt ért el. Népművelői kötelessé-
günk a bokrétamozgalmat működésében segí-
teni, a tevékenységi körét, szélesbíteni, hatását 
növelni. Ennek érdekében üdvösnek látszik 
foglalkozni, kutatni és keresni az utat és mó-
dot, amely a nemes mozgalmat közelebb hozza 
hazafias céljához. 

Megállapíthatjuk, hogy a falusi, a tanyai és 
a pusztai nép éppen úgy, miként a közötte lakó 
értelmiség, valamint a városi lakosság teljes 
odaadással fölajánlja közreműködését, hogy a 
bokrétamozgalom munkáját előbbre vigye, 
megbecsülést szerezzen a népművészetnek, ki-
szorítsa a falura nem való modern városi diva-
tot, kiszabadítsa a falut a városutánzás bűv-
köréből. A mozgalom előnyére írhatjuk azt is, 
hogy azáltal, hogy a bokréta szereplői vendég-
szereplésképen járván a hazai városokat és a 
külföldet, sok hasznos ismeretre tesznek szert, 
alkalmuk nyílik nemcsak szülőföldjük és hónuk, 
valamint egyes külföldi helyek megismerésére, 
de módot találnak a maguk életviszonyainak 
másokéval való összehasonlítására is. 

Ugyanakkor azonban veszély is jelentkezik a 
néplélek megrontására. Azok, akik eddig csak 
ösztönszerűen, hagyomány szeretetből, ősi szo-
kásból és azokhoz híven öltözködtek, daloltak, 
táncoltak, lakodalmat ültek stb., csak maguk 
szórakoztatására és gyönyörködtetésére —, most 
teszik mindezt, mint „szereplők", mint ,,prima-
donnák", mint az „előadás" hősei. Ennek termé-
szetes következményei, hogy törődni kezdenek 
mások, idegenek véleményével, kíváncsiak 
tudni, hogy mennyire tetszettek, mit írnak 
róluk a lapok. Törekvésük, hogy minél töb-
ben és minél különbözőbb alakban és jele-
netben és különböző személyek társaságában 
fényképezzék le őket. és ez a kép jelenjék 
meg képeslapban, a napi sajtóban; szívesen 

veszik, ha autogrammot adhatnak, ha ál-
talában hízelgően nyilatkoznak róluk. Nem ve-
tik meg, ha mulattatásukról, szórakoztatásukról 
gondoskodnak. 

Eszembe jutnak a Szentírás szavai: „Mit ér, 
ha az egész világot megnyered, de a lelked ká-
rát vallja." 

Igaztalanul járnánk el, ha ezért pálcát tör-
nénk a bokrétamozgalom fölött, de óvnunk és 
óvakodnunk kell annak esetleges hátrányaitól is. 
Van a mozgalomnak nagy előnye, nemzeti ér-
téke, de lehetnek veszélyei is. 

A nemes törekvés céljának minél nagyobb 
fokban való elérése érdekében ajánlatosnak 
tartjuk, hogy minél szervesebben kapcsolódjék 
bele a vármegyei és ezek útján a helyi nép-
művelési bizottságokba. Ma ezek a népművelés 
legilletékesebb tényezői, akiknek megkerülésé-
vel nem igen lehet találni utat a néphez, a nép 
kultúrájához, szolgálni a népművelést és a nép-
művészetet. 

Igyekezzék a bokrétamozgalom vezetősége 
munkatársainak megnyerni a népművelés oly 
buzgó munkásait, akik a nép lelkét ismerik, sze-
retik és tisztelik, akik nem anyagi és egyéb 
önző érdekből munkálják a népkultúra terüle-
tét, hanem apostolai, magas erkölcsi és értelmi 
szinten álló harcosai a nemzet ez ügyének. Ma-
gától értetődik, hogy a Bokréta-Szövetség leg-
odaadóbb híveit is kiábrándítja az a tapasztalat, 
hogjr ha a kiküldöttje falura a nép közé jutván, 
nem a legnagyobb hozzáértéssel lát a rábízott 
ügy munkálására. Aki a falura jön, hogy a nép 
táncait, dalait, viseletét és szokásait tanulmá-
nyozza és összegyűjtse, annak ismernie kell a 
nép etikettjét is, mert különben eljátssza a bizal-
mát, ártalmára lesz a nemes ügynek. 

A bokrétamozgalom ügye nemzeti ügy, hiszen 
itt a nemzeti lélek évszázados pótolhatatlan, 
megbecsülhetetlen értékeiről van szó, ezekkel, 
ezek hírével, becsületével játszani nem lehet, s 
azért is őrködni kell afölött, hogy „bokréta" 
név alatt a mozgalomhoz nem méltó, selejtes 
szerzemények adassanak elő s ezzel a mozgalom 
ós vele népművészetünk jó hírneve csorbát szen-
vedjen. Tiltakoznunk kell az ellen, hogy az üz-
leti vállalkozás, nem sokat törődve a népművé-
szet jó hírnevével, annak leple alatt tisztán a 
haszonért, az idegenforgalom rosszul értelme-
zett fellendüléseért oly formában rendezzen 
„bokrétát", hogy egyszerűen csak egy csoportot 
hozat olyan faluból, ahol még népviselet van, 
vagy egyszerűen felöltöztet és betaníttat vállal-
kozó egyéneket az „attrakció"-hoz. 

Nekünk féltett kincsünk, nemzeti ereklyénk a 
magyar népművészet, nem engedhetjük azt át 
„üzleti" spekulációnak, ha az „üzleti bokréta" 
nem méltó az ügy komolyságához és nemessé-
géhez. Ne csináljunk hiúsági kérdést a bokréta-
ügyből. Ha nincs mit nyújtani, ne akarjunk 
nyújtani. 

A bokrétamozgalonmak szem előtt kell tarta-
nia, hogy a bokrétaünnepségek egyik legfőbb 
törekvése a falu és a város lakóinak a lelkét 
egy ünnepi érzésben egységbe hozni. A művé-
szet útján lelki egységet teremteni és pedig 
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nemzeti egységet. Az igazi bokrétaünnep nem-
zeti öntudatot neveljen, hazafias érzést fokoz-
zon, hűséget és ragaszkodást az őseinktől ma-
radt lelki örökséghez. 

A vázolt nemzetnevelési célok érdekében nem 
látszik különösen ajánlatosnak a bokrétaünne-
pélyeknek városban való rendezése. Vélemé-
nyünk szerint üdvösebb a bokrétaünnepélyt 
falun rendezni, falura jöjjön a város népe, ha a 
nép művészetében gyönyörködni akar, mert a 
népművészetnek ott van a bölcsője, ott vannak 
azok a körülmények, amelyek nevelő hatását 
biztosítják, ott van a bokrétaünnepélyhez föl-
tétlenül szükséges lelki atmoszféra és ott vau 
a megfelelő kerete. A falun rendezett bokréta-

ünnepély hatása mérhetetlenül nagyobb, mint 
a városié, ahol a bokrétaünnepség inkább lát-
ványosság, a szórakozásnak egy neme. Elgondo-
lásunk szerinti bokrétaünnepélyre jó példát 
adott a somogymegyei Karád község, ahol az 
ősi népművészeti bemutató a község fennállásá-
nak 800 éves emlékünnepével kapcsolatosan 
folyt le. 

Az elmondottak célja, hogy a bokrétamozga-
lcmnak mindnyájan szolgálatot tegyünk. Rá-
mutassunk arra, hogy a kezdet nehézségeivel 
kiizdő törekvésnek népművelő céljait szem 
előtt kell tartani, mert a bokrétamozgalom 
csak ebben az esetben válik valódi nemzeti 
üggyé, a nemzeti élet tényezőjévé. 

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

írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval* 
írta : L E N D V A Y BÉLA. 

III. osztályban vagyunk. Ennek a tanítás-
nak feltételezett előzménye, hogy a gyermekek 
már tanulták az írásbeli összeadást, kivonást s 
fejben is végeztek már szorzási feladatokat. 
Most az írásbeli szorzásra térünk át s annak 
első és második lépésével ismertetjük meg a 
gyermekeket. Az első lépés az lesz, hogy a szor-
zandó egyesének szorzata nem tesz ki tizest s 
a tizes szorzata nem tesz ki százast, vagyis a 
szorzatoknál nem lesz maradék. A második lé-
pésnél már az egyesek szorzata átlépi a tizest 
s a tízesek szorzata pedig a százast, tehát már 
maradék is lesz. 

Az írásbeli szorzást tárgyak többszörvevésén 
szemléltetem s a szemléletek eredményét lépés-
ről-lépésre számjegyekkel is kifejeztethetem, 
í gy a gyermekek az írásbeli szorzásban való-
ban a többszörvevés írásban való kifejezését 
látják, ami tudatosítja munkájukat. Mert a ti-
zes számrendszer legjobban pénzünkön szem-
léltethető, azért szemléltetőeszközöm pénz lesz, 
amit kissé ferdére állított táblára (esetleg rajz-
táblára) rakok úgy, hogy arra körülbelül 2 cm 
széles lécet illesztek, amire a pénzt elhelyez-
hetem. 

TANÍTÁSI TERVEZET. 

Előkészítés. 
a) Kapcsoló ismétlés: szorzás fejben. Minden 

számtanórát gyorsszámolással kezdek. Itt tiszta-
számokkal számoltatok. Könnyebb példákon 
kezdem s mindig nehezebb példákra haladok. 
Pl.: 6 + 6 + 6 = ? 3 X 6 = ? 7+7+7+7 = ? 4 X 7 = ? 
6X8 = ? 7X6 = ? 3X12 = ? 4X 16 = ? 5X123 = ? 
6X143 = ? 

* Az itt közölt anyag két, esetleg három tanítási órára 
is felbontható. (Szerk.) 

b) Célkitűzés. A 143-at már nehezen szoroztá-
tok 6-tal. Hogyan lehetne ezt könnyen kiszámí-
tani? — Írásban kellene megszoroznunk, de azt 
még nem tanultuk. — Akkor most azt tanuljuk 
meg, hogyan kell írásban szorozni. 

Tárgyalás. 
a) — Nézzük meg, mennyi most egy kg zsír-

szalonna ára! — mondom s az iskolában min-
dig készen levő árjegyzékből megállapítjuk, 
hogy például 1 P 34 fillér. Minthogy az írásbeli 
osztás ismertetését egynevű számokon kell kez-
denünk, a pengőt felváltatjuk fillérekre s meg-
állapíttatjuk, hogy a zsírszalonna ára 134 fillér. 
Számítsuk ki, hány fillért fizet az, aki 2 kg 
zsírszalonnát vásárol. 

b) A többszörvevés szemléltetése. — Mennyibe 
kerül 1 kg zsírszalonna? — Hányszor kell 134 
fillért fizetni annak, aki 2 kg-ot vásárol? — 
Hány egy-, hány tíz- és hány százfillérest fizet 
1 kg zsírszalonnáért? — Itt a pénz. Fizessük ki 
belőle a 2X134 fillért úgy, hogy előbb a 2X4 
egyfillérest, azután a 2X3 tízfillérest, majd meg 
a 2X1 százfillérest rakjuk ki ide a helyükre, — 
mondom s a táblára a léc fölé írom, hogy: 
e. t. sz. Az egyik gyermek kijön. — Mit fizetsz 
ki előbb? — A 2X4 fillért. — Mennyi az? — 
Tedd az egyesek helyére a 8 fillért! — Mit 
fizetsz ki most? — A 2X3 tízfillérest. — Hány 
tízfilléres az? — Tedd a tízesek helyére a 6 da-
rab tízfillérest! — Kifizettük a 2X4 egyfillérest 
és a 2X3 tízfillérest. Mit fizetünk ki most? — 
A 2X1 százfillérest. — Mennyi az? — Tedd a 
százasok helyére a 2 darab százfillérest! — Hány 
darab egy-, tíz- és százfillérest fizettünk össze-
sen? — Mennyi az? — 268 fillér. — Hány pengő 
és hány fillér az? (Mert valószínű, hogy ez az 
első szemléltetés több gyermek lelkében itt-ott 
még homályos, azért több gyermekkel elvégez-
tetem úgy, hogy mindig kevesebbet kérdezek 
s ezzel több és több teret adok a gyermekek 
öntevékenységének, végül elmondatom a mene-
tet szemléltetés nélkül. 

c) A pénzt számjegyekkel helyettesítem. — 



183 
N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF,-

Nincs pénzünk, csak krétánk és táblánk, iró-
nunk és papirosunk van, ezért a pénz helyett 
most számokat írjunk. — Hány kg zsírszalonnát 
vásároltunk? — Mennyi volt 1 kg-nak az ára? 
— Hányszor fizettünk 134 fillért? — írjuk fel, 
hogy 134 fillért fizettünk kétszer, — mondom s 
felírom, hogy: 134X2. — Ezt húzzuk alá! — Mit 
fizettünk ki először? — A 2X4 egyfillérest. — 
Hány egyfilléres az? — Mert nincs pénzünk, ír-
juk a 4 egyes alá a 8 egyest, — mondom, el-
hagyva a „filléres" szót. Hányszor fizetünk 3 
tizest? — Mennyi a 2X3 tizes? — írjuk a 3 tizes 
alá a 2X3 tizest, vagyis a 6 tizest. — Hányszor 
fizetünk 1 százast? — Mennyi a 2X1 százas? — 
írjuk a százas alá a 2X1 százast, vagyis a két 
százast! — Olvasd el, hogy mennyit fogunk 
fizetni 2 kg zsírszalonnáért? — Mennyit fizet-
tünk az imént, mikor pénzt raktunk ki? — 
Ugyanannyit. (Ezt a számolási menetet ugyan-
ezen a példán ugyanígy többször ismételtetem.) 

d) Számolás tisztaszámokkal. — Ha a 134 fil-
léres zsírszalonnából 2 kg-ot vásárolunk s ki 
akarjuk számítani, hogy mennyit fizetünk érte, 
akkor azt így írjuk fel: 134X2, — mondom, fel-
írom és aláhúzom. — Most már ne mondjunk se 
fillért, se egyest, tizest és százast, hanem szo-
rozzuk kettővel a 134-et! így: Kétszer négy, az 
nyolc. írjuk le a nyolcat! Kétszer három, az 
hat. írjuk le a hatot. Kétszer egy, az kettő. ír-
juk le a kettőt! Mennyi az eredmény? — Most 
meg azt se mondjuk, hogy „írjuk le", hanem 
számítsuk ki, hogy mennyi a 2X4, a 2X3 s a 
2X1. — Kétszer négy, az nyolc; kétszer három, 
az hat; kétszer egy, az kettő, — mondom, a szor-
zást mutatva s a szorzatokat leírva. — Mennyi 
az eredmény? — Jöjj ki s számolj ugyanígy, — 
mondom s több gyermekkel ugyanezt a példát 
kiszámíttatom. 

— Melyik számot szoroztuk ebben a példá-
ban? — Mert 134-et szoroztuk, mi lehet a neve? 
— Szorzandó. — Melyik számmal szoroztunk? 
— Mert kettővel szoroztunk, azért mi lehet an-
nak a neve? — Szorzó. — Mi lehet a 268-nak a 
neve? — Szorzat. — Hogyan írtuk le a szor-
zást? — kérdezem s a gyermekek a szemlélet 
alapján elmondják. 

e) A maradéknélküli szorzás gyakorlása. Eẑ en 
a fokon tisztaszámokkal szoroztatok. Célom 
csupán az, hogy a gyermekek a szorzás mene-
tét elsajátítsák. A példák ezek lehetnek: 244X2; 
112X2; 112X3; 112X4; 213X2; 213X3; 321X2; 
323X3. 

f) Szorzás maradékkal. — Nézzétek meg az 
árjegyzéket s mondjátok meg, hogy mennyibe 
kerül 1 kg füstöltszalonna. — 1 P 46 fillér, — 
állapítják meg a gyermekek. — Hány fillér ez? 
— Ha nem 1, hanem 2 kg-ot akarunk vásárolni, 
hányszor fizetünk 146 fillért? — Fizessük ki ezt 
is előbb pénzzel. — Hányszor fizetsz 6 darab 
egyfillérest? — Mennyi a 2X6 fillér? — Szám-
lálj meg 12 egyfillérest. — Több-e ez egy tízes-
nél? — Akkor váltsd be s mondd meg, hány 
tízfilléres és hány egyfilléres. — Egy darab tíz-
filléres és két darab egyfilléres. — A két darab 
egyfillérest tedd az egyesek helyére! — Mi ma-
radt a kezedben? — Egy tízfilléres. — Ez ma-

radt, ezt tedd félre! — Mit fizetsz most ki? — 
A kétszer négy tízfillérest. — Mennyi az? — 
Nyolc darab tízfilléres. — Igen, de itt még ma-
rad egy darab tízfilléresed. — Azt hozzáadom 
a nyolc darab tízfilléreshez. Akkor kilenc darab 
tízfilléresem lesz. — Azt tedd a tízesek helyére! 
— Hányszor fizetsz a 2 kg füstöltszalonnáért 
100 fillért? — Mennyi az? — Végy el két darab 
százfillérest s tedd a százasok alá! — Számláld 
meg, hogy mennyit fizettél 2 kg füstöltszalon-
náért! — Hány darab egy-, tíz- és százfillérest 
fizettél? 

— Most ne pénzzel, hanem számjegyekkel szá-
mítsuk ki ugyanezt. — Melyik lesz a szorzandó? 
— Az 1 kg füstöltszalonna ára, vagyis a 146 fil-
lér. — írjuk fel! — Mit teszünk utána? — A 
szorzás jelét, a dűlt keresztet. — írjátok oda! 
— Hány kg szalonnát vettünk? — Mit írjunk 
akkor szorzónak? — írjuk fel a kettőt! — 
A szorzót és a szorzandót húzzuk alá! — Mit 
szorozzunk meg először? — A hat egyest kettő-
vel. — Szorozd meg! — Hatszor két egyes, az 
tizenkét egyes. — Hány tizes és hány egyes az? 
— A két egyest írd az egyesek helyére! — 
Mennyi maradt? — Két tizes. — Nehogy elfelejt-
sük a maradékot, írjuk ide félre. — Mit fogsz 
most megszorozni? — A négy tizest kettővel. 
— Kétszer négy tizes, az nyolc tizes. — Hány 
tízesed maradt az egyesek szorzatából? — Ma-
radt egy tízesem, ezt hozzáadom a tizes szor-
zatához. Akkor lesz kilenc tizes. — írd a tízesek 
alá! — Megszoroztuk a hat egyest s négy tizest 
kettővel, tehát kifizettük az egy- és tízfillére-
seket. Mit kell még kifizetnünk, megszoroz-
nunk? — A kétszer egy százast, ami két százas. 
— Azt írd a százasok helyére! 

— Most ne mondjuk az egyest, a tizest, a szá-
zast, hanem csak a számokat, — mondom, aztán 
felírjuk ugyanezt a példát, majd így számol-
tatunk: Kétszer 6, az 12. A két egyest leírom, 
marad 1 tizes. Kétszer 4, az 8 meg 1 az 9, — 
mondom és leírom. Kétszer 1, az 2, — mondom 
és leírom. Ugyanígy ugyanezt a példát több 
gyermekkel kiszámíttatom, majd olyan felada-
tokat fejtetek meg tisztaszámokkal, amelyek-
ben az egyes szorzata több mint 10. A példák 
ezek lehetnek: 127X2; 127X3; 127X4; 258X2; 
329X2. 

— A paprikásszalonna valamivel drágább. 
Nézzétek meg, mennyibe kerül 1 kg! — 1 P 52 
fillérbe, — állapítják meg a gyermekek az ár-
jegyzékből. — Hány fillér az? — Ha 1 kg 152 
fillér, mennyibe kerül 3 kg? — Háromszor 152 
fillérbe. — Számítsuk ki, hogy mennyi a há-
romszor 1 P 52 fillér! — mondom s a fenti mó-
don ezt is kiszámíttatom. Itt észrevétetem, hogy 
az egyesek szorzata nem lépi át a 10-et, de a 
tizes szorzata már 15 tizes, ami öt tizest és egy 
százast tesz ki. Az öt tizest leírjuk, az egy szá-
zast pedig a százasok szorzatához adjuk. 
Ugyanezt a példát több gyermekkel kiszámít-
tatom s ezzel az írás technikai részét gyakorol-
tatom. A példák ezek lehetnek: 264X2 ; 263X3; 
183X2; 183X3; 194X2; 194X3. 

A következő lépés az lesz, mikor az egyes 
szorzata átlépi a tizest, a tizes szorzata pedig 
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a százast. Ezt is előbb pénz kirakásán, átváltá-
sán, majd ettől elvontan szemléltessük s a szor-
zást ilyen példákon is gyakoroltassuk. A pél-
dák ezek lehetnek: 167X2; 167X3; 167X4; 167X5; 
259X2 ; 259X3; 259X4 ; 365X2; 486X2. 

Begyakorlás. 

Az egyjegyű szorzóval való szorzást tiszta-
számokkal gyakoroltassuk mindaddig, míg a 
szorzás menetét valamennyi gyermekünk el-
sajátítja. Csak ezután térjünk át a helyi viszo-
nyok és adottságok szerinti tárgykörökből vett 
példák kiszámítására. Az írásbeli szorzást azon-
ban többször váltsa fel a fejben való szorzás 
gyakorlása, ami történhetik külön óra kereté-
ben is, de történhetik annak az órának elején 
is, amelyen az írásbeli szorzást gyakoroltatjuk. 
Sőt az írásbeli szorzás gyakorlása közben is 
oldassunk meg fejben feladatokat, mégpedig 
necsak úgy, hogy az egyest, aztán a tizest, majd 
a százast szoroztatjuk meg először, hanem úgy 
is, hogy előbb a százast vagy tizest, azután pe-
dig az egyest vétessük többször. 

HAZAI É S 
- KÜLFÖLDITANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Mezőgazdasági Népoktatás. Február havi szá-
mában Brózik Dezső a gazdasági népiskola 
tanmenetéről, Oberhammer Géza az agrár-
politikával kapcsolatban az úgynevezett agrár-
ollóról ír, „Az iskolák ismertetése" rovat az 
abonyi állami önálló gazdasági népiskolát is-
merteti, Matós István a községi és járási fa-
iskolákról értekezik. A hazaszeretetre való ne-
velésről Nagy Arankától közöl a lap dolgozatot. 

Református Élet. Legutóbbi száma közli dr. 
Imre Sándornak „A református iskolák egy-
házi főhatósága" és dr. Révész Imrének „Gép-
fegyver és dárda" című cikkét, majd külön 
cikkekben foglalkozik a lap a lelkészképzés pro-
blémáival, az egyházi adóval és Ravasz László 
bécsi látogatásával. 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. Februári utolsó számának vezetőcikke 
dr. Kovács János tollából a nyolcosztályos pol-
gári iskola jelentőségét hangsúlyozza, Mortzy 
János cikke pedig az algebra tanításában előfor-
duló logikai nehézségek áthidalására ad okos ta-
nácsokat. Izsóf Alajos, a kitűnő ifjúsági író lel-
kes cikket írt a tanulók irányított vakációztatá-

sáról, kiemelve annak nemzetnevelő jelentőségét. 
Koczkás Sándor az időszerű kérdésekkel kapcso-
latban életrevaló gondolatait közli, László Ist-
ván a magyar nyelv és irodalom tanításával, 
Oppé Vilmos a földrajzi, történelmi tovább-
képző tanfolyamokkal, Kovách József a peda-
gógiai értelmezésben vett történelmi átértéke-
lés szükségességével, Kocsis Mihály a polgári 
iskolai mezőgazdasági oktatással, Guyty Lajos 
a filmoktatással és Flos József az új mértani 
taneszközökkel foglalkozik. 

Nemzetnevelés. Február hó 15-i számának első 
cikkét „Négyezerek" címen Döbrentey Gyula 
írta, a Pedagógia rovat „Akció katliolikára 
való nevelés" című cikkét pedig Tóth Nándor. 
A fogalmazástanításról Zabányi Alajos, az if-
júsági jellemnevelés programmjáról Nacsády 
József ír cikket. Tárcarovatában Büssüi-Szabó 
Ferenc meleg megemlékezését olvassuk Gött-
mann Boldizsárról. 

Levente. Folyó évi február 15-én megjelent 
száma vezető helyen közli elejétől végig Kele-
men Kornél, az OTT elnökének a Tanács de-
cemberi ülésén tartott elnöki megnyitó beszé-
dét. Érdekes cikket írt vitéz Raics Károly ny. 
altábornagy a „Magyar vér"-ről és Radványi 
Kálmán „Erő ellen erő kell" címmel. Verbőczi 
Kálmán a magyar céllövészetre hívja fel a fi-
gyelmet, visszaemlékezve annak történelmi fej-
lődésére. A légvédelmi problémákkal Giczey 
György foglalkozik, a repüléssel Mézes János. 
E. Szabó Lajos „A kormányzó úr és kora" cí-
men összeállította a háború utáni időktől nap-
jainkig a főbb események dátumait. Rengeteg 
leventehír, tájékoztató közlemény és hazafias 
tartalmú cikkek teszik a lapot változatossá. 

Anya- és Csecsemővédelem. Minden cikke és 
közleménye az anya- és csecsemővédelem szent 
céljait szolgálja. Legutóbbi számában az Egye-
temi Közegészségtani Intézet örökléstani kuta-
tásairól, a táplálkozás és gyermeknevelés-
ről, a magyar gyermekvédelem történetéről; a 
falvak orvosairól írnak dr. Simonné dr. Jan-
kovich Adél, dr. Zemplényi Imre, dr. Barabás 
Zoltán és Révész Béla. 

Borsodmegyei Tanügy. Február—márciusi ket-
tős számában Hanuszik Antal írt a fogalma-
zástanítást kísérő rajzokról. Fekete Ignác 
„A tanító és a jelszavak" címen a köztudatba 
átment és a tanítói munkára vonatkozó jel-
szavakat tárgyalja. Bánkuti Gábor „Asa" című 
tárcája és Miskolczy Kálmán „Öreg honvéd me-
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séje" című egyfelvonásos történelmi szín-
darabja adnak a lapnak irodalmi tartalmat. 
Hivatalos tanítógyűlések jegyzőkönyveinek is-
mertetése, a tanfelügyelő rendeletei és egyéb 
hírek fejezik be a lap kettős számát. 

Katolikus Nevelés. A februári szám a követ-
kező cikkeket közli: Középiskolai vallástan-
tanításunkról, Kongregáció és cserkészet, Az 
ifjúság szociális nevelése az iskolában és az 
iskolán kívül, Az Anyaszentegyház ötödik pa-
rancsa. A cikkeket és ismertetéseket ebbe a 
számba dr. Kemenes Illés, Pápai János, dr. 
Schattner Szigfrid, Wotz Béla, dr. Lacza Ist-
ván írták. 

Meseország. A magyar tanítók gyermeklapjá-
nak legutóbbi számába „A varga is ember" cí-
men történelmi elbeszélést írt Arató Béla, ked-
ves verset „Matyi huszár vitézkedései" címen 
Jovicza Sándor, mesét „Zuhan a repülőgép" cí-
men Palkovits Jolán, kisebb meséket Csete Pál 
és Avar Gyula, Joós Ferenc, Kálmán Viktor és 
Győrbiró Károly. 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt folyóirat min-
den egyes száma irányítja az 1500-nál több 
vöröskeresztes magyar iskola egyesületi tevé-
kenységét. A februári lap gazdag anyagából 
kiemelkedik Móra László cikke, mellyel a 
vöröskeresztes ifjúságból „nemzeti őrsereget" 
alakít nyelvünk védelmére. Majthényi György 
„Isten madárkái" címmel az éhező kismada-
rakra fordítja a vöröskeresztes ifjiíság figyel-
mét. Grynaeusné P. E. a magyar nópmunka 
rovatában szép mintákat mutat be. Ábrahám 
Ernő „Tulipánhercegkisasszony" címmel mulat-
ságos színdarabot írt. A „Pereg a film" című ro-
vat a vöröskeresztes életről, a „Nevessünk 
együtt", „Vöröskeresztes önképzőkör", „Rejtvény-
rovat" stb. ebben a számban is sokoldalúan fog-
lalkoztatják az olvasókat. Egészen egyedülálló 
Sebestyén Erzsébet országos szervezőnek a kana-
dai magyar gyermekek számára írt rovata, mely-
lyel irányítást ad s így teljesen hozzánk kap-
csolja a Kanadában megalakult három magyar 
csoportot. A lap csoportvezetői melléklete az 
Egyesület 1935 jan. 14-i értekezletén megjelent 
magas vendégének, gróf Apponyi Albertnének 
érdekes előadását hozza, melyben a Nemzetközi 
Szövetség gyermekvédő munkásságát ismerteti. 
Ugyanez a szám Kőszegi Bella „A tél" című 
meseképének színes műmellékletét is ajándé-
kozta olvasóinak. 

Amerikai-angol tanügyi lapokból. 

Földrajz és nemzetközi viszonylatok. 
A modern nevelés irányító eszméje, hogy az 

ifjúságot a való életre kell előkészíteni. Ezt a 
vezető gondolatot követve, be kell látnunk, 
hogy a földrajz iskolai tanítása nem folytat-
ható tovább az eddigi módon, mint pusztán le-
író tudományé, amely beéri a helyrajzi, éghaj-
lati, gazdasági, politikai és kulturális viszo-
nyok vázolásával a földgolyónak szétszórtan, 
de folytonos kölcsönhatások alatt álló orszá-
gaiban. A repülőgép és a rádió korszakában 
olyannyira könnyű és sűrű lett a közlekedés, 
az érintkezés, hogy nincsenek már elkülönült 
államok, elszigetelt társadalmak, következmé-
nyek nélkül lejátszódó események, vagy el-
hangzó kinyilatkoztatások. E kikerülhetetlen 
és mély nyomokat hagyó kölcsönhatások a leg-
alkalmasabban a földrajz oktatása közben is-
mertethetők, ennek folytán ez az iskolai tan-
tárgy egyenesen hivatva van rá, hogy a leíró 
elemeken kívül erkölcsi és társadalomtudo-
mányi kérdéseket is felöleljen, mert csak így 
szolgálja az életet, csak ekként ébresztheti a 
növendékeket a maguk társadalmi helyzetének 
tudatára, csak ezen a módon segítheti elő a kö-
zeli jövő helyes útjainak a föllelését. 

A földrajz tudománya elsősorban leíró ter-
mészetű: összegyűjti és egymással szembe-
állítja a tényeket, az adatokat, avégből, hogy 
a köztük levő viszonyt meghatározza. Nyilván-
való azonban, hogy a földrajz, mint iskolai 
tantárgy, csak a legfontosabb és a legalkalma-
sabb tényeket, adatokat választhatja ki és tár-
hatja a növendékek elé, mert hiszen nem föld-
rajztudósokat, hanem jó honpolgárokat akar 
nevelni. Ezzel új és nem szaktudományos elem 
keveredik beléje, amely a nevelés bölcseletére 
tartozik. A geográfus feladata, hogy össze-
szedje és tudományosan rendezze az anyagot; 
a nevelőnek a tiszte pedig, hogy kiválogassa 
ebből az anyagból mindazt, ami a legjobban 
szolgálja a nevelésnek építő szociális céljait. 

Ennél a kiválogatásnál azonban a legna-
gyobb óvatossággal kell eljárni. Véleményem 
szerint a nevelőknek kísérleti úton kell meg-
állapítaniok azt a tanítási anyagot és a tanul-
mányoknak azt a folyamatát, amelyekkel a 
leginkább közelíthetni meg a nevelés bölcsele-
tének segítségével meghatározott célokat. 

Legyen szabad megkísérelnünk, hogy a föld-
rajz keretébe eső társas nevelésnek célkitűzé-
seit körvonalazzuk: 

1. Türelemre, belátásra kell nevelni azokkal 
a különbözőségekkel, eltérésekkel szemben, 
amelyek szerte a világon élő népeknél szoká-
sokban, ruházatban, műveltségben és eszmé-
nyekben megmutatkoznak.1 

2. Érdekközösséget kell ébreszteni a Föld 
mindenfajta népének irányában, azzal az el-

1 A magyar népiskola mindig követte ezt az elvet. Saj-
nos, a magyar néppel szemben a „türelmet", „belátást" 
több szomszédunknál nem tapasztaljuk. (Szerk.) 
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tökéltséggel, hogy kölcsönösen kívánatos célok 
érdekében együttműködés létesüljön.2 

3. Hajlandóságot kell biztosítani az önállóság, 
a függetlenség bizonyros elemeinek föláldozá-
sára is, ha ezzel egyrészt saját boldogulásunkat, 
másrészt pedig a világközösségnek a javát 
szolgáljuk.3 

Ha aztán ezekben az irányító szempontokban 
megállapodtunk, akkor megvan a lehetősége 
annak, hogy a tudományosságot közvetetlenül 
hozzáillesszük a nevelés igényeihez, vagyis a 
földrajznak azokat a tényeit foglaljuk a taní-
tás anyagába, amelyekkel — kísérleti úton tör-
tént megállapítás szerint — leginkább biztosít-
hatjuk a kívánatos magatartást, továbbá azo-
kat a módszereket alkalmazzuk, amelyek révén 
a leggyorsabban s a leghatásosabban kelthet-
jük az óhajtott érzelmeket, felfogást, szándékot. 

A földrajzi órák tanítási anyagát tehát nem 
a tudományos földrajz logikus meghatározásai 
nyomán, hanem az emberiségnek megoldást 
váró problémái szerint kellene összeállítani. 
Nagyon természetes, hogy ebbe a földrajz tu-
dományos művelői nehezen törődnének bele. 
Ámde ugyanezek a tudósok ismerik a legjob-
ban, hogy a gyűlölség, célzatosan támasztott 
érdekellentét, kölcsönös bizalmatlanság meny-
nyire széjjeltagolja a világot, mekkora szenve-
dést és nyomorúságot zúdít az emberiségre. 

A jelzett célkitűzésekből még további két kö-
vetkeztetés is folyik. Az egyik, hogy a földraj-
zot nem önálló tantárgyként, hanem a törté-
nelmi, gazdasági és szociológiai tanulmányok 
keretébe foglaltan kellene előadni. A másik pe-
dig, hogy az oktatás ne elméleti úton, tudomá-
nyos mederben folyjék. Az ifjúság ugyanis 
szükségét érzi a kísérletezés, valamint az érze-
lemkeltés lehetőségének. Kézügybe eső anya-
got tehát látogatás, tevékenykedés útján kell 
bemutatni, távoli országokat meg álló- és moz-
gófényképekben, való történetekben, a termé-
nyek és készítmények kölcsönös kicserélésével 
s végül a tanulók nemzetközi levelezésének 
megvalósításával. 

Fejtegetéseink során tehát arra az ered-
ményre jutottunk, hogy az iskola csak szűkebb 
terjedelemben tanítsa a földrajzot, de viszont 
annál nyomatékosabban emelje ki belőle azt az 
anyagot, amelynek birtokában a gyermek meg-
értheti a világot. Ez a megértés pedig azt az 
érzetet ébressze föl a gyermekben, amely fel-
hívásul szolgál az emberiséget nyomasztó szá-
mos probléma megoldására.4 

Education (Boston), 
1935 januári szám. 

Dr. Dániel A. Prescott. 
a Rutgers University neveléstanára. 

2 A magyar népiskola mindig emberszeretetre, a népek 
megbecsülésére nevelt és nevel. (Szerk.) 

3 Ebben a magyar nemzet mindig előljárt, tehát ez a 
tanács sem nekünk ezól. (Szerk.) 

4 Mi mindezekhez hozzávesszük annak a hazaszeretet-
nek fejlesztését, mélyítését, amely nem zárja ki, sőt meg-
kívánja más népek jogainak elismerését s azoknak tiszte-
letben tartását. (Szerk.) 

Francia tanügyi lapokból. 

A büntetésről. 
A büntetés megérdemelt szenvedés a köteles-

ségteljesítés elmulasztásáért. 
Kettős célt kell szolgálnia: 1. legyen a javítás-

nak s az elkövetett hiba jóvátételének eszköze; 
2. hasson elriasztóul a hiba megismétlésétől. 

Az erkölcsi élet hajnalán a büntetéshez és a 
jutalmazáshoz fűződnek a legelső fogalmak a 
jóról s a rosszról. Az értelem még fejletlen s a 
gyermek így okoskodik: ,,Ez rossz, hiszen miatta 
kaptam büntetést; ez meg jó, hiszen érette jutal-
maztak meg." A szankció tehát a fejledező erköl-
csiségnek hatásos kiművelő eszköze. 

De résen kell lennie a nevelőnek, nehogy 
állandóan csakis e szankciók révén ébresztgesse 
a gyermekben az erkölcsi törvények ismeretét, 
mert különben a gyermek kísértésbe esik, hogy 
ekként okoskodjék: „Ez rossz, mert miatta kap-
tam büntetést; ez meg jó, mert érette jutalmaz-
tak meg" — s abban a téves hitben nevelkednék, 
hogy a jó az érdeken alapul, ami pedig végtelen 
nagy baj volna, mert megrontaná erkölcsi érzé-
két, lelkiismeretét. 

A büntetés alkalmazásának szabályait a kö-
vetkezőkben foglalhatjuk egybe: 

1. A büntetésnek arányban kell állania: 
a) az elkövetett hiba súlyosságával (hazug-

ság, lopás súlyos, figyelmetlenség előadás köz-
ben enyhébb hiba); 

b) a kötelességteljesítés könnyűségével (men-
nél könnyebb a feladat, annál vétkesebb az, aki 
nem végezte el); 

e) a szándékossággal (engedetlenség származ-
hatik hanyagságból, vagy pedig kifejezetten 
abból a célzatból, hogy a tanítónak kellemetlen-
sége legyen). 

2. A büntetés ne legyen olyan természetű, 
hogy újabb baj kútfejévé váljék. Így pl. nem 
szabad a gyermeket büntetésből tétlenségre kár-
hoztatni, mert „a dologtalan agy az ördög mű-
helye". 

3. Nem árt büntetés kilátásbahelyezése akkor, 
ha fennforog a hiba elkövetésének lehetősége, 
még inkább valószínűsége. De ilyen megfélem-
lítés legyen ritka, ha pedig a hiba mégis be-
következik, a fenyegetést okvetlenül be kell 
váltani. 

4. A nevelőnek legyen rá gondja, hogy a vét-
kes megnyugvással fogadja a büntetést, mert 
különben az elveszti erkölcsképző erejét. 

A nyers erői mindig rendelkezésére áll a neve-
lőnek, könnyen legyőzheti a vétkest, mindig rá-
kényszerítheti fizikailag, hogy belegörnyedjen 
a büntetésnek, vagy a tilalomnak a jármába. 
Ám győzni nem annyi, mint meggyőzni. Aki 
csupán győzni akar, az elégedetlenségre, lázado-
zásra, forrongásra nevel. 

A gyermeket meg kell győzni. Meg kell győzni 
erkölcsi érzékének kiművelésével, lelkiismereté-
nek fölébresztésével. Be kell előtte bizonyítani, 
hogy a büntetés kimérője nem a maga kénye-
kedve szerint cselekszik, hanem a megrendíthej 

tetlen erkölcsi törvény kérlelhetetlen parancsa 
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alapján, amely megköveteli tőle, hogy a bünte-
tést kiszabja. 

Ne büntessük tehát a gyermeket olyankor, 
amidőn heves felindulás hatása alatt követett el 
valami hibát: ítélőképessége pillanatnyilag el-
homályosult. Legyen szabad itt befejezésül 
Fénelonnak, a régi nagy nevelőnek következő 
szavait idéznünk: „Ne fenyítsd a gyermeket 
sem az ő, sem a magad hirtelen fölgerjedésében. 
Ha nem hagysz neki időt a csillapulásra, értelme 
még nem eléggé szabad, hogy belássa hibáját, 
legyőzze szenvedélyét és felfogja szándékod he-
lyességét: még a neked kijáró tiszteletet is koc-
kára veted. Ha pedig magadnak nem szánsz 
időt, a gyermek mihamar észreveszi, hogy hir-
telenében, szeszélyesen és nem észszerűen, jó-
indulatúan cselekszel: helyrehozhatatlanul el-
veszted tekintélyedet. Meg kell mutatnod, hogy 
minden pillanatban uralkodol magadon s ezt 
mivel sem bizonyíthatod jobban, mint — a türe-
lemmel." Jacques Herbé. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 
1935. évi februári szám. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

Koedukáció. 
A fiúk a leányoktól nincsenek elkülönítve sem 

a családban, sem a társadalomban, sem játék-
ban, sem hivatásszerű foglalkozásban, indoko-
latlan tehát iskolai elkülönítésük. Vannak is 
nagy számmal iskolák, különösen a kezdő fo-
kon, melyekben a fiúk együtt tanulnak a leá-
nyokkal. Az ilyen azonban általában nem 
koedukációs, legfeljebb vegyes iskola. A koedu-
kációs iskola fogalma alá csak olyan iskola 
vonható, amelyben a fiúk és leányok együttélé-
sének megfelelő szervezése által arra töreksze-
nek, hogy őket a legcélszerűbben készítsék elő 
a mai kultúra körülményei közt való társa-
dalmi és magánéletre, továbbá, hogy a fiúk és 
leányok szellemi együttműködésének megszer-
vezésével mindkét nem veleszületett tulajdon-
ságait annyira kifejlesszék, hegy felnőtt ko-
rukban produktív kulturális tevékenységet 
fejthessenek ki. 

A rendszernek vannak lelkes hívei és vannak 
elkeseredett ellenzői. Utóbbiak arra hivatkoz-
nak, hogy a két nem között jelentékeny anató-
miai és fiziológiai, úgyszintén pszichológiai kü-
lönbségek vannak és kultúrai szerepük is eltérő. 
Ezeken kívül az együttes oktatás és nevelés bi-
zonyos erkölcsi veszélyeket is rejt magában. A 
koedukáció hívei elismerik az anatómiai és bio-
lógiai különbségeket, elismerik, hogy a leányok 
gyorsabban érnek, mint a fiúk és ez a folyamat 
náluk bizonyos szervezeti elváltozásokkal jár, 
amelyek ebben a korban jelentékeny legyengü-
lést és idegfeszültséget vonnak magukkal. Ügy 
vélik azonban, hogy ezeket a különbségeket az 
egyéni módszerek alkalmazásával ki lehet 
egyenlíteni. Elismerik a lélektani különbsége-
ket is, de azoknak korántsem tiüajdonítanak 
olyan jelentőséget, mint a rendszer ellenzői, 

mert ezek a különbségek nem olyan határozot-
tak, mint az előbbiek és így azokat bajosabb is 
felismerni. Azonkívül azt sem lehet határozot-
tan megállapítani, vájjon ezek a különbségek 
természeti adottságok-e, vagy pedig csak az év-
ezredes férfiuralom következtében fejlődtek ki. 
Különben is az egynemű egyének között is sok-
szor nagyobb különbségek mutatkoznak e té-
ren, mint a különneműek között. Az erkölcsi ve-
szélyek a koedukáció hívei szerint helyes neve-
léssel szintén elkerülhetők. 

A koedukáció a házi nevelés folytatása, ahol 
a fiúk együtt nevelkednek a leányokkal s azért 
a koedukációs iskolát úgy kell berendezni, hogy 
az otthon benyomását keltse. Művészi képekkel, 
vázákkal, virágokkal legyen ékesítve, legyen kü-
lön ruhatára és külön félreeső helye mindegyik 
nem számára, s az egyes osztályok népessége 
ne haladja meg a 30—35 főnyi létszámot. 

Dr. Friedländcr Mihály. 
Ruch Pedagogiczny 
1933. évi 1—4. és 
Miesiecznik Pedagogiczny 
1934. évi 11. és 12. számai. 

Olasz tanügyi lapokból. 

Az olaszországi tanügyi személyzet 
számbeli elhelyezkedése. 

A Gazzetta Officiate, az olasz hivatalos köz-
lönyből vett, az 1934 július 1-i állapotot feltün-
tető adatok szerint a tanügyi személyzet a hi-
vatalos funkciókban következőkép oszlik meg. 

Magában a Nemzetnevelésügyi Minisztérium-
ban a fenntartott 505 állás közül 421 volt be-
töltve tanügyi tisztviselőkkel, a külső, kerületi 
adminisztrációs hivatalok létszámában pedig 
522 megillető állás közül 357 volt elfoglalva. 

A tanfelügyelői, szakfelügyelői és igazgatói 
funkciókban összesen 1809 állás volt betöltve. 

Az oktatószemélyzet részére rendszeresített 
állások száma 107.391; e számból 90.738 esik az 
elemi iskolákra, 4342 a polgári iskolákra, 10.131 
pedig a középiskolákra. Ezenkívül a külföldön 
levő olasz iskolákban (elemi és középfokú) ösz-
szesen 526-an tanítanak, a gyarmatokon levő 
iskolákban pedig 257-en. 

Az elemi iskolai tanítóság évi járandóságai-
nak teljes összege 766 millió 688.291 lírára rúg. 

* 

Olasz tanügyi lapok. 
Kiegészítésül a lapunkban már felsorolt 

olasz elemi iskolai tanügyi folyóiratokhoz, 
megemlítjük még a Bolognában megjelenő 
Diana Scolastica és a milánói A. Vallardi-cég 
kiadásában a tanítónő részére szerkesztett Cor-
riere delle Maestre című illusztrált szemlét is. 

Az általános jellegű pedagógiai kérdéseket 
tudományos színvonalon tárgyaló folyóiratok 
között kiemelendő a már 27 évét betöltő Rivista 
Pedagogica, amely Luigi Credaro volt közokta-
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tásügyi miniszter, jelenleg római egyetemi ta-
nár és szenátor irányítása mellett Mario Ber-
nabei egyetemi tanár szerkesztésében a római 
„Dante Alighieri"-kiadóvállalat kiadásában je-
lenik meg havonkint. 

Ugyancsak általános jellegű a két év óta két-
bavonkint megjelenő Primato Educativo című 
folyóirat is, amelyet Narrareno Padellaro ta-
nár, Kóma város kormányzósági iskoláinak fő-
igazgatója szerkeszt és a firenzei Sansoni-cég 
ad ki. 

E csoportba tartozik a Vita Scolastica címen 
immár hatodik éve, a firenzei Országos Okta-
tásügyi Múzeum (Museo Didattico Nazionale) 
kiadásában, ezen intézmény igazgatója, Gio-
vanni Calo firenzei egyetemi tanár szerkeszté-
sében havonkint közzétett folyóirat is. 

A középiskolák tanügyi kérdéseivel és viszo-
nyaival foglalkozó folyóiratok közül hivatalos 
jellegű a Scuola e Cultura című, melynek szer-
kesztője Giuseppe Giustini, a Nemzetnevelés-
ügyi Minisztériumban a középiskolai ügyosz-
tály főnöke. Ezt a szemlét 11 év óta a firenzei 
Le Monnier-vállalat adja ki. 

Szakszerű jellege van a Giomcile delin Scuola 
Media-nak, amely Rómában jelenik meg (Via 
Lorenzo Magalotti 12. szerkesztője Acuzio Sac-
cari) és a "torinói Societa Editrice Internazio-
nale kat. könyvkiadóvállalat költségén közzé-
tett Gymnasium című folyóirat. 

Végül említsük meg a tisztán katholikus jel-
legű, a vallásoktatás problémáival foglalkozó 
Catechesi havonta megjelenő folyóiratot, ame-
lyet Monsignore Enrico Montalbetti, dr. Ro-
berto Perini és Antonio Cojazzi szerkesztők 
közreműködésével tesz közzé a torinói Societa 
Editrice Internazionale költségén, immár har-
madik éve. 

Német tanügyi lapokból. 

A gazdasági gondolkodásra való 
nevelés. 

Az osztrák tanügyi körök új szaklapjának, a 
„Die Quelle" című folyóirat utódjának, a 
„Pädagogischer Führer"-nek első számában va-
lamennyi cikkét áthatja az a meggyőződés, 
hogy az új Ausztria felépítése és megerősítése 
csak az iskolán keresztül történhetik. A vezér-
cikkben Bécs polgármestere, Richard Schmitz, 
markáns vonásokban jelöli meg az iskola szere-
pét az újjáépítés munkájában, majd az osztrák 
pedagógiai írók legjobbjai sorakoztatják fel az 
elveket, szempontokat, amelyeknek az osztrák 
iskolák nevelőmunkáját a jövőben irányítaniuk 
kell. Az új pedagógiai törekvéseket kijelölő és 
ismertető érdekes cikkek sorából kiemeljük 
Oskar Freund bécsi szakfelügyelő értekezését, 
amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mit 
tehet az iskola a gyakorlati életben nélkülözhe-
tetlen gazdasági gondolkozás fejlesztése érde-
kében. 

A szerző hangoztatja, hogy ebben a tekintet-
ben zárt tanítási ós nevelési egységnek csak a 
magasabb iskolákban van helye, s olyan telje-

sítményt, amely a tanulókat bevezeti a gazda-
sági élet gyakorlati tevékenységébe, csupán a 
szakiskoláktól lehet elvárni. De azért már az 
elemi iskola is tehet valamit a gazdasági gon-
dolkodás fejlesztéséért. 

Eddigelé az elemi iskola, ha egyáltalában 
érintette a gazdasági kérdéseket, azoknak leg-
följebb szemléltethető technikai részét hozta a 
gyermekek szeme elé. Hogyan puhítja és vágja 
a varga a bőrt, hogyan készíti el a fonalat és 
hogyan varr vele; vagy hogyan gyúrja a faze-
kas az agyagot, forgatja a lábával a korongot 
és idomítja ki a kezével az edényt, — ezek és 
hasonló kérdések szerepelnek az elemi iskolai 
tanítás „gazdaságtani" óráin. A forgalmi-gaz-
dasági vonatkozások, amelyek pedig mindig ott 
vannak a technikai munka mögött, csak a leg-
ritkább esetben s akkor is csak futólag említve 
kerülnek szóba. S ha mégis olykor-olykor ezek 
a szempontok is felszínre jutnak, akkor is csak 
egyes, véletlenül odavetett megjegyzések alak-
jában, anélkül, hogy más észrevételekkel együtt 
tudatosan és fokozatosan képet rajzolnának az 
emberek egymásközötti gazdasági kapcsolatai-
ról és az egyénnek a közösségben való gazda-
sági elhelyezkedéséről. Pedig egy ilyen egysé-
ges, szemléletes képnek a kialakítása a gyer-
meki léleknek megfelelő alakban nem is olyan 
nehéz, mint első pillanatban gondolni lehetne. 
Helyes, módszeres irányítás mellett a gyerme-
kek gondolatvilágában a gazdasági képzetek 
erős hálójának egyik szeme a másik után ala-
kul ki. Lássuk csak, hogyan is számol a cipész? 
Hány cipőtalpat tud kivágni a bőrből; mibe ke-
rül tehát neki egy talp; minthogy azonban a 
cipőkészítéshez más anyagokra is szüksége van, 
mibe kerülnek azok; de ott vannak az egyéb 
költségek is: műhelybér, adó, világítás, ezeket 
is át kell számítania egjT-egy napra, egy-egy 
órára; azután gyakran munka nélkül marad, 
ezt is számításba kell vennie; no, meg azt is, 
hogy a munkájából meg kell élnie, de ott van 
a konkurrencia, a kereskedő, aki gyári portékát 
tart raktáron, stb., stb. 

Gondoljuk csak meg, mily sokat érnénk el 
már azzal is, ha a gyermekek megértenék, hogy 
az ár kifejezője az áru előállítására fordított 
munkának, s egy-egy áru mögött megsejtenék 
az emberi erőkifejtést és nélkülözést, amellyel 
a munka együtt járt. Ha talán annyira nem is 
vihetjük a kis gyermekek megértését, mégis so-
kat elérhetünk e tekintetben az elemi iskolá-
ban. A vásárt, amely a tanítási anyagból soha-
sem hiányzik, ne csak mint tarka képet állítsuk 
a gyermekek szeme elé, hanem szóljunk a ver-
sengés kemény kíméletlenségéről, valamint an-
nak áralakító hatásáról is. Azt a kényszerű 
helyzetet, hogy az árut az önköltségen alul is 
el kell adni, a gyermek is fel tudja fogni s talán 
át tudja érezni azt a keserűséget is, ami a ter-
melőt eltölti, amikor a konkurrenciával nem 
tud lépést tartani. Mindez bizonyára élénken 
foglalkoztatná a gyermekek képzeletét és érzés-
világát, mert nem édesség kell nekik, hanem 
igazság. 

Hogy* mit és mennyit lehet ezen a téren az 
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elemi iskolásoknak adni, azt majd a tapasztalat 
fogja eldönteni. Annyi azonban bizonyos, hogy 
okos felépítéssel már itt meglepően széles ala-
pot adhatunk a később kialakuló gazdasági 
látókörnek. 

Ezután a szerző azt fejtegeti, hogy a gazda-
sági gondolkodás fejlődését hogyan viheti még 
előbbre a középiskola és hogyan alakíthatják 
azt valóban alkotóerejűvé a szakiskolák. 

- TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Luby Margit: „A parasztélet rendje". (Népi szo-
kások, illendő magatartás, babonák Szatmár 
vármegyében.) 

Az utóbbi évtizedek társadalmi és politikai 
mozgalmaiban talán semmire és senkire sem hi-
vatkoztak annyit, mint a falura, a falu népére, 
a magyar parasztra. Szinte közhely számba 
menő jelszóvá vált: kérdezzük meg a népet, mit 
szól hozzá a nép, mit kíván a magyar falu? Ha 
nem egyesek érvényesülését szolgáló jelszó, ha-
nem őszinte és komoly törekvés a föld népének 
boldogítása, áldásnak kell nyomában fakadnia, 
mert a nemzet gyökerének gondozása, őserejé-
nek ápolása és növelése legelsőrendű köteles-
ség, igazi nemzeti feladat. Erős, egészséges gyö-
kérzet és törzs esetén hajthat csak pompázó, 
dús lombozatot a nemzet fája. 

Ennek azonban első előfeltétele az, hogy is-
merni kell a népet, ismerni különösen lelki vi-
lágát, azt a mentalitást, amelyben összeolvad-
nak hagyományai, szokásai, életbenyomásai, 
természetszemlélete egy tartalmi egészbe s ami-
ből fakadnak ítéletei, szándékai, tettei. Mivel 
pedig majdnem minden falu egy-egy zárt egy-
ség, egy-egy külön világ, faluról-falura kell ki-
kutatni népünk lelkivilágát, felfedezni és meg-
rajzolni a nép igazi arcát, kibogozni évszázados 
viharok tépte múltját, hogy megismerhessük je-
lenét. 

Erre a nehéz, de felmérhetetlenül hasznos 
munkára ad pompás példát Luby Margit, ami-
kor kitűnő könyvében két szatmármegyei köz-
ségnek, Tunyognak és Matolcsnak népi életét 
eleveníti meg előttünk. Forgalomtól, külső be-
hatásoktól távol, az itt lakó színmagyar nép 
aránylag legtöbbet őrzött meg régi, hamisítat-
lan hagyományaiból és szokásaiból. Ezek meg-
annyi évszázados emlékek, ereklyék a magyar 
nép egykori életéből. Fel nem becsülhetően fon-
tosak éppen most, amikor a mindent felforgató 
korszellem be tud férkőzni a legfélreesőbb he-
lyekre is s hatása alatt annyi eredeti, régi vo-
nása semmisül meg a vidéki életnek. Igazat kell 
adnunk a szerzőnek, amikor azt mondja, hogy 
ősi kultúránk megmentésére elérkezett az 
utolsó pillanat, mert amit eddig meg nem ölt az 
értelmiségi osztályok közönye, megöli most rö-
videsen a kőút, a vasút, autó, rádió és repülő-
gép. A távolság az ősmagyar és a XIX. század 
parasztja közt nem akkora, mint amilyen a ma 
és mondjuk 1950 után élő generáció között lesz. 
A gépkultúra proletárrá fogja átgyúrni a pa-

raszt ősi egyéniségét és ez az elproletárosodás 
nemzeti egyéniségünket fenyegető veszedelem. 

A könyv — mint a szerző bevezetésében 
mondja — azt az anyagot tartalmazza, amelyet 
mint folklorgyüjtő Szatmár vármegye néhány 
községében gyűjtött, néprajzi munkássága a 
népi anyag gyűjtéséből áll és nem mesterséges 
műhelymunka. Csak azt adja, ami ott ma eleve-
nen él babonában, szokásban és paraszti illem-
szabályban. A nép életének minden momen-
tuma a születéstől kezdve a jegyváltáson és la-
kodalmon keresztül a halálig és temetésig elvo-
nul szemünk előtt, pontosan előírt formáival, 
formáinak szimbolikus jelentőségével. Megis-
merjük a paraszti illemszabályoknak a spanyol 
etikett bonyolult formáit megszégyenítő kötött-
ségét és sokféleségét, a megszólítás, köszönés, 
kézfogás, látogatás, udvarlás és az egész élet-
rend elismerést érdemlő éleslátással ellesett és 
nagy szeretettel, szorgalommal összegyűjtött 
szabályait. 

Nagy örömet és élvezetet szerezhet ez a könyv 
mindenkinek, aki a népet szereti, népünket, 
népi szokásainkat meg akarja ismerni. De kü-
lönösen nagy haszonnal forgathatják azt taní-
tóink, akiknek a népiskolai tanterv és utasítá-
sok szép és fontos hivatásukká teszik, hogy fő-
leg kisebb helyeken a község történetének és 
hagyományainak nyilvántartói, megmentői le-
gyenek. 

Babits Mihály: Az európai irodalom története. 
(Budapest, 1934. Nyugat-kiadás, 8-r., 355 lap.) 

Annál érdekesebb ez a könyv, mert eddig 
egymásnak egészen ellentmondó kritikák fog-
lalkoztak Babits művével. Egyik földícséri s 
egekig magasztalja, a másik kimutatva hibáit 
és hiányait, szinte komolyságát és szavának 
jogosultságát vonja kétségbe; egyik a maga 
nemében páratlan remekművet fedez föl benne, 
másik pusztán szellemes fecsegésnek tartja. 

Lássuk hát, mi az objektív igazság, mihez 
tartsa magát e kérdésben az érdeklődő magyar 
tanító? 

Annyi bizonyos, hogy Babits könyve új 
csapásokon halad, nem hasonlít az eddigi iro-
dalomtörténetekhez. Célkitűzés és megoldás 
szempontjából, sőt módszer, forma és tartalom 
tekintetében is egészen újszerű, eredeti és 
egyéni alkotás. Látszólag a szellemtörténeti 
felfogás értelmében átértékelő eljárással dol-
gozza fel az egyetemes irodalomtörténet anya-
gát, bizonyos európai arisztokratizmussal, a 
keleti lélek és egyéb ősforrások jelentőségé-
nek kizárásával. Tényleg azonban figyelmen 
kívül hagyva a szellemtörténet lényegét, mely 
az esztétikailag kiemelkedő írók árnyékában 
fölfedezi a kornak szellemét jellemző kisebb 
írókat is, csupán a nagyokkal foglalkozik. El-
indulva az elsőtől, Homerostól kezdve csak az 
irodalom kiemelkedő szellemi csúcsain pihen 
meg, elmélkedően és gyönyörködve: Pindaros-
nál, Sophoklesnél, Platónál, Vergiliusnál és 
Horatiusnál, Szent Ágostcnnál, Dantenál, 
Shakespeare-nél, Cervantesnál, Moliére-nél és 
Swiftnél. A többiek felett filmjellegű, álom-
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látásszerű gyorsasággal rohan végig voltakép-
pen csak a XVIII. század végéig, a könyv füg-
gelékében a XIX. századnak, a világirodalom 
fogalma megszületésének korszakára s annak 
sokszerű szellemvilágára csak egy röpke pil-
lantást vetve. 

Látnivaló mindebből, hogy Babits egységes, 
összefüggő folyamatnak tartja az összes iroda-
lomnak életét, a világirodalmat, mely — bár 
hivatalosan csak a XIX. században született 
meg Goethe szellemének asszisztenciája mel-
lett — mégis előbb megvolt, mint a nemzeti 
irodalmak. Babits egészen új és eredeti felfo-
gása szerint nem ezekből tevődött össze a világ-
irodalom. Azért az idegen, barbár és exotikus 
irodalmak — ő maga vallja ezt bevezetésé-
ben —, csak annyiban érdeklik, amennyiben az 
európai irodalmi áramlatot gazdagították és 
erősítették. Felfogása szerint mintegy a világ-
irodalomból szakadtak ki a nemzeti irodalmak. 

Babits könyve nem egyéb tehát, mint az iro-
dalmi élet filmje. Részleteknél nem állhat meg, 
hézagossága olyan, mint a szintén filmszerű 
balladáé. Hozzátartozik könyve lényegéhez. Még 
a szellemi óriások is csak nagy távlatokban 
tűnnek föl előttünk. De éppen ebben áll a titok, 
mellyel könyve hat. A hatás, melyet az olvasó 
lelkében elér, az, hogy az emberi szellem e film-
jének jelenetei nem mosódnak el, hanem drá-
mai módon vésődnek bele lelkünk világába. Ez 
is a kiinduló pontja Babitsnak, mert voltaké-
pen nagy, de értékes szubjektivitással azt vizs-
gálja, hogy az egyetemes irodalom termékeiből 
mi hatott őreá valóban s e hatásból mi maradt 
meg benne1? Éppen ebben áll eredeti felfogása, 
melynek érvényesülése drámai élménnyé avatja 
a könyv elolvasását. Dr. Gyulai Ágost. 

Türk Sándorné: Egy kisfiú elindul ...A telep-
felügyelőnői intézmény első negyedszázada. Bu-
dapest 1935. Ágoston-kiadás. 

Á magyar közigazgatásnak örök dicsősége, 
hogy az elhagyott gyermekre is kiterjesztette 
gondoskodó figyelmét. Törvényeink közül büsz-
keséggel gondolhatunk az állami gyermekvé-
delmet intézményesen megalapozó 1901: VIII. 
törvénycikkre. A m. kir. Állami Gyermekmen-
hely a pártfogásába vett elhagyott gyermekek 
nevelésére nem szervezett intézeteket, hanem 
nemes ösztönnel családokra bízta védettei sor-
sát. A család körébe helyezett gyermekek élete-
folyását a Gyermekmenhely egyik szerve: a 
telepfelügyelőnő kíséri figyelemmel. Ennek a 
testületnek kötelességtudástól áthatott, nemes-
lelkű munkáját ismerteti Türk Sándornénak 
címül írott könyve. Elolvasása gazdag tanul-
sággal jár. Nemcsak a gyermekvédelem törté-
netével, jelenlegi állásával ismerkedünk meg, 
hanem számtalan útbaigazítást kapunk arra 
nézve is, hogyan közeledjünk a társadalom jó-
akaratára bízott ártatlan gyermekek felé. A 
könyv megismerésének tanítói hivatásunk tel-
jesítése közben is hasznát vesszük. A beszed-
és értelemgyakorlatok folyamán több ízben is 
tárgyalnunk kell a társadalmi jóléti intézmé-
nyeket. Több miniszteri rendelet is figyel-

münkbe ajánlja, hogy az eddig senki gyerme-
kének hívott menhelyi tanítványainktól se von-
juk meg érdeklő szeretetünket. (Lásd pl. a 
100.299/1924. VIII. sz. rendeletet. Hivatalos Köz-
löny 1925. évf. 4. sz.) Türk Sándorné érdekes 
könyve arról is tájékoztat bennünket, hogy az 
intézmény 25 éves múltja alatt több tanítónő és 
óvónő telepfelügyelői tisztet is teljesített, s i ly 
módon mindannyian hasznos szolgálatot tettek 
a nagyra hivatott magyar gyermekvédelemnek. 
A művet az Ágoston-féle könyvkereskedésben 
2 P 40 fillérért lehet megkapni. (IV. Semmel-
weis-utca 17.) 

Egyedül a titokkal. (Haraszti Lajos versei. 
Budapest, 1935. A Fővárosi Napló kiadása.) 

Csupa homál>T, csupa felhő, csupa szomorú-
ság, csupa titok Haraszti Lajos költészete. Szo-
morú, mint minden, ami igazán nemes a vilá-
gon. Néha olyan bús, mint a lélekharang, más-
kor olyan, mint a búcsúzó alkonyi napsugár. 
Szomorúsága szinte a miszticizmusig emelke-
dik, mégse fáraszt. Miért? Röviden felelhetünk: 
azért, mert szép. Mert költészet, Tehát harmó-
nia: Azt hisszük: maga az Élet és az Elmúlás 
az a nagy titok, aminek megfejtését a lelkében 
hordozza, egyedül, félve, magát költői hitét, a 
szépség hitét, melynek verseiben méltó hango-
kat talál. A költő egyedül imbolyog vele és 
benne, egyedül a titokkal, mint a költészet bú-
songó,. szelíd és derűs napsugara. Versei kivétel 
nélkül nagy művészettel vannak megírva és 
tele a költő lelkének halvány lángjaival. Minden 
verse szép. Az Otthon, Első szerelem, Föl a 
hegynek, Búcsú és a többi. Általában melegek, 
őszinték, meghatók és megragadok. S talán leg-
mélyebbek azok a versei, amelyekben nemze-
tünk és hazánk szörnyű megcsonkíttatásán és 
mai helyzetén háborog, s a néhány kegyeletes és 
búsan szárnyaló elégia, melyet költői élete el-
vesztett hű kísérői (Sajó Sándor, a költő, Szőcs 
Ernő, a Rádió volt zseniális kormányzója) emlé-
kének áldoz. Szép könyvét Haraszti Lajos édes-
anyjának ajánlotta s ez maga is nemesen jel-
lemzi költészetének, borongó lelkének tiszta és 
mélységes gyöngédségét. 

Időszerű gyakorlati népművelési előadások. 
Dezső Lipót kir. tanfelügyelő és Ablánczy 
József népművelési titkár összeállításában és 
jelentékeny részben tollából is, közhasznú s fö-
lötte szükséges és használható füzetes vállalat 
indult meg. Nevezetesen népművelődési előadá-
sok a közhasznú ismeretek minden területéről, 
avatott tollal és a célnak teljesen megfelelő 
terjedelemben, formában, modorban és nyelve-
zettel megírva olymódon, hogy azt a népműve-
lés bármely ágában hivatásszerűen munkálkodó 
egyén fölhasználhatja, legfeljebb az alkalom és 
a hely szerint csekély változtatással, módosí-
tással vagy kiegészítéssel. A füzetek „Időszerű 
gyakorlati népművelési előadások" gyűjtőcím 
alatt a népoktatás és népművelés minden in-
tézményének használatára szerkesztett népies 
előadásokat tartalmaznak. Az eddigelé megje-
lent kilenc füzetben a kedélyképzés, az otthon 
és a családi élet, a munka, a rend és tisztaság, 
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a népisme teréről a népszokások és szájhagyo-
mányok, a népoktatás támogatása, az olvasmá-
nyok s különös hangsúlyozással a nőnevelés is-
mert problémái és nehézségei, a megragadó pél-
dák sorából Rákóczi Ferenc, Apponyi Albert, 
Szent László, Arany János, Tóth Kálmán, Gár-
donyi életéről és alkotásairól, a közéleti köte-
lességekről, az adózásról, szövetkezetekről, to-
vábbá azokról a sokféle ismeretekről, amelyek 
az élet köréből fölmerülnek. Ilyenek: az élel-
mezés, a mezőgazdasági vámok, a rétek hasz-
nosítása, az öntözés, madárvédelem, méhészet, 
baromfitenyésztés kis és nagy jelentősége, a 
természettudományok ezerféle ága: meteoroló-
gia, mezőgazdaság, szakoktatás, tejszövetkeze-
tek, növényvédelem, legelőjavítás, gyümölcster-
melés, kiviteli burgonya, kertmívelés és még 
sok más egyéb hivatásszerű foglalkozásról írt, 
népies tanulmányok, jóformán mindenről, ami 
a földmívelés nagy munkaterületeivel össze-
függ. Azt mondhatjuk, hogy ezek a füzetek 
csakugyan az élettudomány füzetei, amelyek-
ben a szerkesztők mär szinte utat törnek a 
régóta hangoztatott pedagógiai ideálnak, hogy 
az életnek neveljünk, ne az álmoknak és elmé-
leteknek. Dezső Lipót és Ablánczy József fü-
zetei az életre való nevelésre alkalmas ismere-
teket nyújtanak, amiknek kivált a magyar ta-
nítók, de általában a népoktatás, népnevelés és 
népművelés valamennyi hivatásos munkásai 
nagy hasznát vehetik. Eddigelé a vállalkozás 
sorozatában kilenc füzetet láttunk, de remél-
jük, hogy az érdemes szerkesztők tovább foly-
tatják kiadványukat. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Elemi iskolai és továbbképző tanfolyamok az 
olasz börtönökben. 

Az olasz fegyházak, börtönök foglyai fogya-
tékos ismereteiket részükre külön szervezett 
tanfolyamokon egészítik ki. E tanfolyamok vé-
geztével vizsgálatokat is tesznek. Ezekről eddig 
az illető fegyház, börtön felügyelő hatósága ál-
lított ki bizonyítványt a raboknak. Most az 
olasz igazságügyminisztérium felkérésére a 
Nemzetnevelésügyi Minisztérium olyképen in-
tézkedett, hogy a foglyok a tanfelügyelő elnök-
lete alatt működő bizottság előtt vizsgáznak 
(alsóbb, illetve felsőbb kurzus anyagából) éven-
kint, e vizsgálatok sikeres letétele után rendes 
iskolai bizonyítványt kapnak, amelyben a vizs-
gáztató tanügyi hatóság aláírása és pecsétje 
szerepel, de a vizsgálat színhelye humánus be-
látás folytán nincs feltüntetve, hogy azt az il-
lető rab kiszabadulása után szégyenkezés nél-
kül felmutathassa, ha állást keres vagy más 
okból volna rá szüksége. 

A könyv érdekében. 
A spanyol közoktatásügyi minisztérium fe-

lette buzgón működik közre a könyvek terjesz-
tésében. Evégből a nyilvános könyvtárak ki-

egészítésére több mint egy millió pesetát (1 p 
kb. 1 P) vett fel költségvetésébe. Ugyanekkora 
összeggel állított fel 2500 könyvtárat a pedagó-
giai missziók tanácsa. Végül a kultúrkapcso-
latok bizottsága 250.000 peseta költséggel 20 
könyvtárt szervezett Latin-Amerikában. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M * 

Pedagógiai szeminárium Szegeden. Csongrád v 
vármegye, Szeged és Hódmezővásárhely váro-
sok népiskoláinak tanítói február 16-án peda-
gógiai szemináriumot tartottak a Szeged-rókusi 
iskola tornacsarnokában. A szemináriumi gyű-
lésen 1000 tanító jelent meg, azonkívül a város 
és vármegye előkelősége, az egyetem, a közép-
iskolák, szakiskolák vezetősége. A pedagógiai 
szemináriumot Kiss Károly kormánytanácsos, 
kir. tanfelügyelő vezette. Ismertette, hogy a 
szeminárium minden gyakorlati tanítása és a 
szeminárium előadójának beszéde azt célozza, 
hogy megmutassa a helyes utat, amelyen a ma-
gyar népiskolának haladnia kell, a veszélyezte-
tett magyar családi élet megmentésének szolgá-
latában. Szászné Kain Vilma tartott előadást a 
III. osztályban a gyermeki és szülői szeretet 
nagy hatalmáról, Petőfi Sándor „Fekete ke-
nyér" című költeményének tárgyalásával kap-
csolatosan. A kitűnően sikerült minta-tanítást 
vigy a pedagógusok, mint a nem pedagógus ven-
dégek feszült figyelemmel hallgatták. A minta-
tanításhoz Zányi József, Tuskó László és 
Drozdy Gyula szóltak hozzá. Kiss Károly elnök 
felkérésére Glattfelder Gyula megyéspüspök 
tartotta meg előadását, melynek keretében ki-
merítően és megkapó alakban ismertette, hogy 
mit tehet és mit kell tennie a magyar tanítónak 
a magyar család védelmében. Feladatul első 
sorban a családnak az isteni jogrend által való 
alapítását, a szülő isteni tekintélyének megis-
niertetéset, megértetését és az emberek lelkébe 
való átvitelét jelölte meg. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után Kiss 
Károly az összes jelenlévők nevében megkö-
szönte a püspök iir előadását. 

Utána Drozdy Gyula, a Néptanítók Lapja fő-
szerkesztője előadás keretében mutatott rá 
arra, hogy a tantervi anyag feldolgozása köz-
ben miként szolgálhatjuk a családvédelmet. 
Drozdy Gyula mintatanítása előtt Kiss Károly 
kir. tanfelügyelő, kormánytanácsos a jelenlevő 
mintegy 1000 tanító és sok vendég figyelmét 
külön felhívta a mester-tanító tanítására, 
amely azért is érdekes, mert első alkalom, hogy 
pedagógiai szemináriumon ismétlő iskolások 
szerepelnek. Ezek a gyermekek a város legsze-
gényebb társadalmából rekrutálódnak, akik 
nincsenek a mindennapi iskola oltalma alatt. 
Ezeknek a gyermekeknek feleleteiből tükröt ka-
punk arra nézve, hogy helyes úton halad-e a 
magyar népoktatási Ha most arra kellene rá-
döbbenni, hogy a magyar tanítónak rossz a 
munkája, ez a nemzet végzete lenne. Ezek a fe-
leletek arra is rámutatnak, hogy mit tehet a 
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népoktatás a család védelmére. Ma családvéde-
lemről beszélni nagyon is aktuális dolog. Az is-
kolalátogatások azt igazolják, hogy mindenhol 
kisebb az I., mint a II. osztály; és mindenhol ki-
sebb a II., mint a III. osztály. Ezek a megálla-
pítások azt igazolják, hogy nemcsak a népisko-
lák néptelenednek el, de ha így haladunk, min-
dig halkabb lesz a világon „Nem, nem, soha!" 
kiáltásunk. A magyar néptanító szent hivatása, 
hogy példájával, munkájával megmentse a 
pusztulni készülő nemzetet! 

A kir. tanfelügyelő szavai után Drozdy Gyula 
a gyermekekkel közvetlen alakban beszélgetett a 

T A U t G T I 

— Március hónap első felére. — 
Marc. 1. (1849.) Beregszászon született Halász Ferenc 

pedagógus, Bereg vm. tanfelügyelője. Szer-
kesztette a „Beregmegvei Tanügyet", majd 
Heves vm. tanfelügyelője lett. Gyöngyös 
díszpolgárává választotta, a királyi tanácsosi 
címet kapta. 
(1899.) Lázár Gyuláné szül. Kasztner Janka 
a nőnevelés terén kifejtett érdemei elisme-
réséül megkapta a koronás érdemkeresztet. 

Márc. 2. (1860.) Született Balog Péter pedagógus, író 
és nyelvész, ki az „Egységes tankönyvek" 
című tankönyvciklus-sorozatával tűnt fel. 

Márc. 3. (1815.) Született Márki József pedagógus, a 
pesti tanítóképző tanára, hírneves tanügyi 
író (Neveléstan, Módszertan. Olvasástan. 
Számvetéstan, Népiskolák könyve stb.). 

Márc. 4. (1767.) Mária Terézia leirata alapján Erdély-
ben a főkormányszék kebelében felállították 
a Chatolica commissiól, mely többek között 
felügyelt a kat. tanügyi és ösztöndíjalapokra, 
az elemi iskolákra és az iskolai tanítók 
nyugdíjalapjára. 
(1926.) A költségvetés élére a közoktatás-
ügyi tárca korült, amennyiben 724 millió 
előirányzatból 111'/2 millió a közoktatás-
ügyre jutott. 

Márc. 5. (1928.) Klebelsberg kultuszminiszter átvette 
Sopron város díszpolgári oklevelét. 

Márc. 6. (1892.) Született Gáspár János pedagógus, 
tanfelügyelő, több tankönyv szerzője 

Márc. 7. (1915.) A kultuszminiszteri rendelet a nép-
iskolai oktatásban újabb nagy engedménye-
ket tett a nemzetiségeknek. 

Márc. 8. (1892.) Az Országos Magyar Iskolaegyesület 
budapesti rendes közgyűlésén Gerlóczi; Ká-
rolv, Budapest első polgármestere beszédet 
tartott 

Márc. 9. 1854.) Született Margittal Lajos pedagógus, 
tanítóképzőintézeti igazgató és szakíró. So-
kat tett a Muraköz megmagyarosítása érde-
kében. 
(1858.) Meghalt Spiess Adolf német tornász, 
a darmstadti tornaiskola igazgatója. Neki 
köszönhető a tornászainak német iskolákba 

családról. A beszélgetéshez az anyagot maguk 
a gyermekek hozták. Az előadó mindig az ő ta-
pasztalataikhoz, élményeikhez, érzelemkörük-
höz kapcsolódott. Ezt vezette, irányította és mé-
lyítette a tőle megszokott mesteri módon. A be-
szélgetésből kibontakozott a gyermekeknek a 
családra vonatkozó egyéni érzelmi élete, az elő-
adó pedig rámutatott arra, miként kell ezeket a 
családvédelem szempontjából felhasználni. A 
tanítást a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. 

A pedagógiai szeminárium Kiss Károly záró-
szavaival ért véget. 

M A P T Á R . 

való bevezetése, mit a leányokra is kiier-
jesztett. 

Márc. 10. (1833.) A Maggarouríági Tornatanítók Egye-
sülete választmányi ülésén foglalkozik egy 
szakközlöny kiadásával. 

Márc. 11. (1847.) Született Eötvös Károly József ügy-
vád és pedagógus, Háromszék vm. tanfel-
ügyelője. „Kis világ" cím alatt pedagógiai 
neveléskönyvet adott ki, „Népoktatási em-
lékeztető" cím alatt szakmunkát írt, szer-
vezte a székesfővárosi fiúárvaházat. 
(1848.) Született Mártonfy Márton, az ipa-
rostanonciskolák országos főfelügyelője, több 
lap szerkesztője és alapítója, tankönyvíró. 
(1859.) Született Simó Béla kir. tanfelügyelő, 
aki Szolnokdobokában 7 év alatt 70 iskolát 
létesített (50 állami). Megalapította a „Tan-
ügyi Monográfiát" és a „Tanügyi Tanács-
adó" című lapot. 
(1874.) Született Lampel Róbert, a német 
származású magyar iskolakönyvkiadó. 

Márc. 12. (1855.) Meghalt Wehrli János Jakab svájci 
pedagógus, ki Hofwyban a róla elnevezett 
szegénygvermek-iskolában 24 évig műkö-
dött. majd a kreuzlingeni képzőiskolában 
működött haláláig. 

Márc. 13. (1814.) Született Rapos Ferenc, a magyar 
kisdedóvás egvik előharcosa, ki Székes-
fehérvárott. majd Egerben kisdedóvodát 
nyitott. 0 lett a kisdedóvóintézeteket Ma-
gyarországban terjesztő egyesület képző-
intézetének igazgatója. 
(1920.) Közoktatásügyi miniszterré Haller 
Istvánt nevezték ki. 

Márc. 14. (1857.) Született Klauzál Gábor közoktatás-
ügyi miniszteri tanácsos, ki nagv tevékeny-
séget fejtett ki az 1891 : XLIII. t.-cikkel 
létesített országos tanítói árvaházak szerve-
zésében. 

Márc. 15. (1861.) A magyar gazdasszonyok orsz. egye-
sülete első alakuló közgyűlését tartotta, 
mely alkalomkor célul tűzték ki, hogy sze-
gény középosztályú árvalányok részére is-
kolát állítanak fel. 
(1926.) A Tudományos Akadémia Wodianer-
díját Krug Lajos soproni és Szirbek József 
székesfehérvári népiskolai igazgatók kapják. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagogiai Társaság. A február 16-án 
Komis Gyula dr. államtitkár elnöklésével 
megtartott rendes felolvasóülés napirendjén 
„A mindennapi iskolai testnevelés jelentősége 
az embernevelésben" kérdés szerepelt, amellyel 
liárcm előadó foglalkozott. 

Demény Károly nyug. államtitkár előadásá-
ban részletesen kifejtette a következőket: 1. A 
modern, mindennapi iskolai testnevelés integ-
ráns része az iskolai embernevelésnek, amely 
enélkíil csonka maradna. 2. A jól megválogatott 
anyagú, játékos, jókedvű intenzív mindennapi 
iskolai testnevelés viszi be az iskolai életbe és 
ezzel az embernevelésbe a test egész, egységes 
szervezetének hatalmas erő- és képességkomple-
xumát, előmozdítja az ifjúság természetes nö-
vési és fejlődési processzusát és felfrissíti az 
agy útján az ellankadt értelmi erőket. 3. De nem-
csak közvetlenül érvényesíti hatását a minden-
napi iskolai testnevelés a testi erők ki nem 
használt tömegének latbavetésével, hanem a 

A magyar tudományos világot nagy gyász 
érte. Mint lapzártakor értesülünk, Fináczy 
Ernő, a kiváló pedagógus, a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem nyii-
galmazott nyilvános rendes tanára, liosz-
szas szenvedés után, 75 éves korában ked-
den meghalt. Fináczy Ernő, mint közép-
iskolai tanár indult pályáján, Magyarország 
egyik nemzetiségi vidékén. Pancsován. 1881-
ben. Értékes tulajdonságai felkeltették a 
figyelmet és 1885-ben a kultuszminiszté-
riumba szólították be, aliol másfél évtizeden 
át, mint a középiskolai központi igazgatás 
vezető embere vit t jelentős szerepet. Minisz-
teri tanácsosi működése idején, 1901-ben érte 
a. Pázmány Péter Tudományegyetem egy-
hangú meghívása. Az egyetem neveléstudo-
mányi tanszékén szentelt ezután három tel-
jes évtizedet a magyar tudománynak és ta-
nárképzésnek. Ezenkívül húsz éven át volt 
az Országos Közoktatásügyi Tanács elnöke 
és 21 évig állt a Magyar Pedagógiai Társa-
ság élén. Az Akadémia tagjai közé válasz-
totta és az Akadémia I I . osztályában titkári 
tisztet töltött be. Udvari tanácsosi címet és 
több érdemrendet kapott. 

Mindezek azonban csak külső keretei Fi-
náczy Ernő életének, amelyet a tudományos 
kutatás, irodalom és tanárnevelés lelkes, de 
fárasztó munkája töltött be. Fináczy Ernő 
nagyszabású irodalmi munkásságot fejtett 
ki, kezdetben filológiai, majd pedagógiai té-
ren. Közel 200 kisebb-nagyobb munkájának 

szervezet egysége és a testnevelő tanárok szín-
vonalos nevelő hatása alatt egész sorozata az ér-
tékes értelmi és erkölcsi nevelési eredmények-
nek születik meg. 4. Ebből a szintétikus hatás-
ból világcs, hogy a mindennapi iskolai testneve-
lés nemcsak nem veszedelme az iskolai értelmi 
és erkölcsi nevelésnek, hanem, ellenkezőleg, en-
nek hivatott munkatársa és testvére. 

Szukováthy Imre dr., a Testnevelési Főiskola 
igazgatója előadásában egyrészt a végzett tudo-
mányos vizsgálatok alapján, másrészt az orvosi 
társadalom kiváló egyéniségeinek nyilatkozatai-
val igyekezett bizonyítani, hogy tudományos 
kísérletek a mindennapos testnevelés jó hatá-
sát állapították meg, azt egészségügyi szem-
pontból előnyösnek, fontosnak tartja és ennek 
bevezetését kívánja. 

Jávor Albert, a Testnevelési Főiskola tanára, 
a mindennapos testnevelés pedagógiai értékéről 
szólva, kijelölte célját és feladatát az egységes 
nevelésben, majd gyakorlati tanulságokat vont 
le a testnevelés számára és megállapította szem-
pontjait. 

nagyrésze a pedagógia körébe tartozik. 
Munkáival a magyar neveléstörténet irodal-
mát emelte színvonalra. Főbb művei: A ma-
gyarországi közoktatás története Mária Te-
rézia korában, Világnézet és nevelés. Legje-
lentősebb műve: A nevelés története, amely-
nek eddig négv kötete látott napvilágot, míg 
a befejező ötödik kötet most van sajtó alatt. 
Ennek a munkának a középkori nevelés tör-
ténetéről szóló részét 1920-ban akadémiai 
nagyjutalommal tüntették ki. 

Fináczy ebben a művében is úttörő, mert 
történeti valósághoz híven világította meg 
a kor szellemi életét és mutatott rá nevelési 
rendjének nagy és maradandó értékeire, ami-
kor a külföldi történetírás még javában 
használta a középkor hagyományos „sötét" 
jelzőjét. Fináczy Ernő tudományos írói 
munkálkodásában uralkodó felfogását ne-
mes emelkedettség és igazságosság jellemzi. 
Mélységes hittel és idealizmussal telített lé-
lek volt, aki munkáiban nem indult a diva-
tos jelszavak után, hanem híven tükrözte 
vissza kitűnő készültségen alapuló tudomá-
nyos meggyőződését. 

Fináczy Ernő munkásságával a népisko-
lák belső életének fejlesztéséhez is nagyban 
hozzájárult. Részt vett az 1925-ben meg-
jelent Tanterv és az ahhoz kiadott Utasítá-
sok készítéséljen is. Nagy tudásával a mun-
kálatok közben irányító és fontos kérdések-
ben döntő szerepe volt. 

t FINÁCZY ERNŐ 
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h í r e k 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a sárospataki református 
tanítóképző-intézetben és a hercegkúti 

elemi iskolában. 

Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Petri Pál dr. államtitkár társaságá-
ban február 2-án meglátogatta a sárospataki 
református tanítóképző-intézetet. A tanári tes-
tület az igazgatói irodában várta a minisztert, 
ahol Kovács Dezső igazgató rövid beszéddel üd-
vözölte. A kultuszminiszter kijelentette, hogy 
bár csak rövid időt tölt Sárospatakon, mégis 
kötelességének érezte, hogy a sárospataki ta-
nítóképzőt meglátogassa, azért is, mert sok jót 
hallott e mintaszerű és szép intézetről, de azért 
is, hogy ily módon is kifejezésre juttassa e fon-
tos iskolatípus iránt érzett megbecsülését. Ez-
után az igazgató megmutatta az iskola helyi-
ségeit, megtekintették a háló- és dolgozószobá-
kat. A miniszter az ifjúsághoz a következő 
nagy jelentőségű szavakat intézte: 

— Léleképítésre van szükség. Kiépítésére an-
nak a nagy, egységes nemzeti léleknek, amely-
nek a hiánya okozta mindig és mindenkor a 
magyar haza, a magyar nemzet, a magyar ifjú-
ság és az egész magyar nép katasztrófáját. Ha 
ma odajutottunk, ahol vagyunk, ha ennek az 
országnak a népe szenved, éhezik és ifjúsága 
nem találja meg munkájának az eredményét, ez 
azért van, mert nem volt nemzeti közszellem, 
nemzeti lélek, amely ellen tudott volna állni 
bármely oldalról jövő kísértéseknek. 

— Ne higgye az ifjúság, amit nem hihettünk 
mi, öregek és amit nem hisznek a mai úgyneve-
zett fiatalok. Ne higgyék azt, hogy érvénye-
sülni, vagy magasba hatolni lehet másnak a ro-
vására. Az élet munka és küzdés. Egységre van 
szükségünk lélekben, egységre a munkában. 

Dr. Hóman Bálint kultuszminiszter sárospa-
taki látogatásával kapcsolatban módot és időt 
talált arra, hogy a Sárospataktól 4 km-re fekvő 
kisközséget, Hercegkútat is meglátogassa. A 
kultuszminisztert ezen az útján elkísérték dr. 
Petri Pál államtitkár, leveldi vitéz dr. Kozma 
György, Zemplén vármegye főispánja és dr. 
Bernáth Aladár alispán, bassenhemi báró 
Waldbott Kelemen kegyúr és felsőházi tag, dr. 
Bessenyei Zénó képviselőházi alelnök és kerü-
leti képviselő, Maday Gyula és Csizmadia 
András országgyűlési képviselők, gróf Hoyos 
Viktor járási főszolgabíró, dr. Mátyás Ernő 
ref. theol. igazgató, Salamon József sárospataki 
plébános és Petreczky Jenő kir. tanfelügyelő. 
A község erre az alkalomra zászlódíszbe öltö-
zött. A fellobogózott út két oldalán példás 
rendben helyezkedett el a község lakossága, a 
Mária-Kongregáció, a Lövészegyesület, a Le-
ventecsapat és az iskola növendékei magyar ru-
hában. A zöld fenyőágakból készített diadalív 
alatt a magas látogatókat Frikker Bálint, a 

község bírája szívből jövő keresetlen szavakkal 
elsőnek üdvözölte. Utána a minisztert Braun 
Ágoston ig.-tanító a tantestület nevében szere-
tetteljesen köszöntötte. Az üdvözlések folyta-
tódtak az iskola egyik termében, ahol négy ma-
gyarruhás iskolásleányka kedves, lövid versek 
kíséretében egy-egy virágcsokrot nyújtott át a 
kultuszminiszternek, az államtitkárnak és a fő-
ispánnak, majd megtekintették a Bartók Anna 
hercegkúti tanítónő által rendezett kézimunka-
kiállítást és a gazdasági továbbképző iskola nö-
vendékei famunkáit, melyek között használható 
gazdasági szerszámokat, ú. m. ekék, tárcsák, 
boronák modelljeit állították ki, amiket Gyulai 
Miklós tanító vezetése mellett készítettek. 

A kiállítás megtekintése után a miniszter és 
kísérete az iskola udvarára vonult, ahol az idő-
közben felsorakozott lakosság nagyja-apraja 
előtt Sztrisovszky Mihály esperes-plébános a 
magas látogatásért köszönetet mondott. 

Hóman Bálint kultuszminiszter azután a köz-
séget a magyar kultúra további ápolására, a fe-
lekezeti béke megőrzésére és mint egyenrangú 
polgárokat a haza iránti hűségre, áldozatkész-
ségre buzdította, majd megtekintette az összes 
tantermeket. 

A minisztert Sárospatakra távoztában a le-
venték és iskolanövendékek mélabús, majd ro-
pogós kurucnótái kísérték. 

A IX. Egyetemes Tanítógyűlés közleményei. 
Tagdíj. Azoknak is be kell fizetni az 1 pengős 
tagsági díjat, akik a IX. Egyetemes Tanítógyű-
lésen bármilyen okból résztvenni nem tudnak. 
Mindenkinek meg kell fizetni az 1 P-t, mert 
ennek ellenében minden további hozzájárulás 
nélkül megkapják az egyetemes gyűlés naplóját 
és így birtokába jutnak az egész gyűlés lefo-
lyását szószerint ismertető kiadványnak. 

Vasúti kedvezmény. Az egyetemes tanítószö-
vetség elnöksége kérelemmel fordult a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz a IX. Egye-
temes Tanítógyűlésre feljövő, de arcképes iga-
zolvánnyal nem rendelkező kartársak vasúti 
kedvezménye ügyében. A kérelem még elinté-
zést nem nyert, de a kedvező elintézés esetében 
is csak 33%-os engedményre számíthatunk. Ezért 
újólag és nyomatékosan felhívjuk a nagyobb 
vasúti gócpontokban lakó kartársak figyelmét 
a különvonatok beállítására. Négyszáz személy 
jelentkezése esetén a m. kir. államvasutak üz-
letigazgatóságai vállalják a különvonatok indí-
tását, amelyek a kora reggeli órákban érkezné-
nek Budapestre és csak a késő esti órákban tér-
nének vissza, módot nyújtva utasainak, hogy 
az egész napot Budapesten töltsék. A különvo-
naton elérhető menetdíjkedvezmény 75 száza-
lék, amely több mint kétszerese az egyénileg el-
érhető kedvezménynek. A különvonatokon ér-
kező kartársak így a szállásdíj költségeitől is 
mentesülnének. 

Elszállásolás. Sajnálattal kell közölnünk, 
hogy a székesfővárosi diákszállókat nem sike-
rült megszereznünk és így ismételten kérjük 
kartársainkat, hogy elszállásolásukról egyéni-
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leg gondoskodni szíveskedjenek, mert a húsvéti 
szünidőben még a szállodák férőhelyeit is előre 
foglalják le a külföldről és a vidékről érkező 
vendegek ezrei. 

Vitézek. Ismételten kérjük vitéz kartársain-
kat, hogy címüket a rendezőbizottsággal (IV, 
Magyar-utca 38. sz., Budapest) közölni szíves-
kedjenek. 

A tagdíj összegyűjtése. A tagsági díjakat le-
hetőleg iskolánként összegyűjtve legkésőbb 
március hó első napjaiban fizessék be a kartár-
sak a „Magyarországi Tanítók Országos Szö-
vetsége" 54.554. számú csekkszámlára. Az utal-
ványon való küldést lehetőség szerint mellőzni 
kérjük. 

Az Egyetemes Tanítógyűlés előkészületei már 
a befejezéshez közelednek. Az egyes bizottságok 
állandóan dolgoznak, hogy az ország minden 
részéből összegyűlt tárgyalási anyagot feldol-
gozzák és az egyetemes tanítógy7űlés elé terjesz-
tendő határozati javaslatokat elkészítsék. Az 
egyetemes tanítógyűlés meghívója is a legrövi-
debb idő alatt elkészül. A képviselőház tagjai-
nak meghívóit az egyesületek elnökségei juttat-
ják el a címzetteknek. A résztvevők nagy szám-
mal jelentkeznek és ezzel kapcsolatban a köz-
ponti iroda a tagsági jegyek szétküldését is 
megkezdte. Kérnünk kell azonban a befizető-
ket, hogy egy kis türelemmel legyenek, mert az 
irodai munkát csak egy személy végzi s így 
azok egy kis késedelemmel küldhetők ki, azon-
ban legkésőbb április l-ig mindenkinek kezei-
hez juttatjuk a tagsági jegyet. 
Felolvasóülés. Az Országos Gárdonyi Társaság 
febr.-i felolvasóülését Simon Lajos elnök „A mai 
olvasóközönség" című előadásával nyitotta meg. 
Barbar ich Lajos „Magyarság az irodalmi nyelv-
ben" címen tartott érdekes előadást, melyben 
bírálta a mai irodalom jeleseinek sok helyen 
bántó magyartalanságát. A Társaság élénk he-
lyeslése mellett kívánta, hogy azok az írók, akik 
ma értéket jelentenek, vigyázzanak a magyar 
nyelv tisztaságára. Baráth Endre és özv. Pósa 
Lajosné költeményeiket adták elő, Simon Lajos, 
a Társaság elnöke pedig a ,,Foglyok Máriája" 
című elbeszélését olvasta fel. Daykáné Sipos 
Margit kecskeméti írónő humoros elbeszélésével 
gyönyörködtette a hallgatókat. 
„Tíznapos tanulmányi kirándulás Budapestre" 
címen egyik korábbi lapunkban hírt adtunk a 
Tanítók Ferenc József Háza igazgatóságának 
arról a tervéről, hogy a nagy szünidőben kétszer 
10—10 napos tanulmányi kirándulás keretében 
módot nyújt a vidéki kartársaknak Budapest 
megismerésére. A híradásra már sokan jelent-
keztek és a július 8-tól július 17-ig tartó első 
csoportban már csak kevés hely van. Akik tehát 
még ebben az időpontban szeretnének Buda-
pestre menni, azok sürgősen jelentkezzenek. A 
második csoport az eredeti tervtől eltérően nem 
augusztus 5—14-ig, hanem július 29-től augusz-
tus 7-ig tart. Ugyanis augusztus 9-től a diák-
olimpiászra a Tanítók Háza minden férőhelye 
már előre le van foglalva. A tanulmányút rész-
letes programmjának összeállítása folyamatban 
van és azt április havi lapunkban ismertetjük. 
Itt csak ismételten közöljük, licgy a 10 napos 
budapesti tartózkodás (szállás, ellátás és kiszol-
gálás) költsége mindössze 25 pengő, amelyből 

5 pengőt a jelentkezéskor, 20-at pedig az érke-
zéskor kell befizetni. További felvilágosítást 
készséggel nyújt a Tanítók Háza igazgatósága. 
(Budapest VIII, Szentkirályi-utca 47.) Válasz-
bélyeg, vagy lap csatolandó. 
Kérelem a nagykőrösi tanítóképzőben végzett 
kartársakhoz. Az ember legkellemesebb emlékei 
azok, amelyek a régi, gondtalan diákévekbe ve-
zetnek vissza. Minden iskolának vannak régi, 
jellemző diákszokásai, de különösen élvezetesek 
ezek a közel 100 éves körösi iskolában, melyben 
nemcsak érdekes elszólások órákon és vizsgá-
kon, nemcsak élvezetes esetek iskolatársakkal és 
tanárokkal kapcsolatban, nemcsak bankettese-
tek és majálistréfák fordulnak elő, de a temető-
diákok révén a város közönségével oly közelbe 
jutott diákok, kántisták életéből is igen sok jel-
lemző epizód emléke maradt fenn, hogy érdeme-
sek ezek az összegyűjtésre és megörökítésre. 

Arra kérem jelenlegi és régi iskolatársaimat, 
hegy egy ilyen Körösi Diákalbum számára ír-
ják le lehetőleg élvezetes diáknyelven a legem-
lékezetesebb diákélményeiket, hogy én ezeket 
összegyűjtve, rendezgetve, a Körösi Diákalbum-
ban kiadhassam. Kuthy Ferenc, tanító. Pest-
szentlőrinc, Ganz-telep. 
A tatabányai Rákóczi-ünnepély. Tatabánya 
Népművelési Bizottsága folyó évi február hó 
13-án Rákóczi-ünnepélyt rendezett gazdag mű-
sorral, melynek központjában a nagy fejedelem 
áldozatos és példaadó hazafisága állott. Az ün-
nepélyt a Népházban tartották meg s azon a 
bányatelep lakosságának minden rétege részt-
vett. Az előadott műsort meg fogják ismételni a 
Tatabányához tartozó Mésztelepen és Ótelepen is. 
Kettős kitüntetés. A székesfehérvári megyés-
püspök Dévai Gyula biai kántortanítót az is-
kolai oktatás és az iskolánkívüli népművelés, 
az ifjúsági ének- és zenekar vezetése terén ki-
fejtett, szorgalommal és kitartással végzett 
munkája elismeréseként a biai rk. iskola igaz-
gatójává nevezte ki. Ugyrancsak érdemei elis-
meréséül az Orsz. Magyar Dalosszövetség az 
aranyérmet, mint legmagasabb kitüntetést, ado-
mányozta a biai rk. dalárda elnökének és kar-
nagyának. Mindkét kitüntetést Tőke István 
etyeki esp., tanfelügyelő ünnepség keretében 
adta át. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Az arcképes igazolványok érvényesítése. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1135/1935. ein. számú rendelete a tényleges és 
nyugdíjas közszolgálati alkalmazottakat vasúti 
arcképes igazolványoknak az 1935. évre szóló 
érvényesítési határidőnek meghosszabbítása 

tárgyában. 

I. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, 

intézetnek és intézménynek. 
A tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkal-

mazottakat megillető államvasúti arcképes iga-
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zelványoknak az 1935. évre szóló érvényesítése, 
illetve kiállítása tárgyában mult évi december 
hó 27-én 4662/1934. ein. sz. alatt kiadott körren-
deletemet — a MÁV igazgatóságának 8935/1935. 
szám alatt kelt értesítvénye alapján — kiegé-
szítem azzal, hogy az 1934. évre kiadott, de a 
folyó évre meg nem hosszabbított arcképes iga-
zolványok, méltányosságból egyszerres illeték, 
vagyis 1 P befizetése mellett folyó évi március 
hó 31-ig érvényesíthetők az 1935. évre. 

A folyó évre meg nem hosszabbított arcképes 
igazolványok érvénytartama folyó évi február 
hó 28-ával megszűnik és azok e határidőn túl 
utazásra fel nem használhatók. 

II. 
A főtiszt, egyházi főhatóságnál 

A tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkal-
mazottakat megillető vasúti arcképes igazol-
ványoknak az 1935. évre szóló érvényesítési 
határidőnek meghosszabbítása tárgyában ki-
adott rendeletemet szíves tudomás és további 
eljárás végett van szerencsém tisztelettel kö-
zölni. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Baja thjf. város közönségének azért, mert a 
mult évi karácsonyi segélyakció kapcsán 1029 
szegénysorsú tanulót látott el ruhaneművel és 
cipővel, mintegy 6616 pengő értékben s hogy 
tanszersegélyre összesen 365 pengőt fordított, 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 

Folyóirat ajánlása. 
A szerkesztők neve: vitéz Faragó Ede és 

Morvay Péter. — A folyóirat címe: Vezetők 
Lapja. — A kiadócég: Magyar Cserkész Szövet-
ség. — A megjelenés helye és ideje: Budapest, 
havonként. — A folyóirat alakja: nagy negyed. 
— A folyóirat ára: 4 pengő. — Az ajánlás mely 
iskolafajok könyvtárai számára való beszer-
zésre vonatkozik: középiskolák, tanító (nő) képző-
intézetek, felső kereskedelmi és polgári iskolák 
tanári és népiskolák tanítói könyvtárai. 

Könyvajánlás. 
Szabó Béla m. kir. kertészeti főintézőnek 

„A gyümölcs- és konyhakerti termények feldol-
gozása" című könyvét, az önálló gazdasági nép-
iskolai és a gazdasági irányú továbbképző nép-
iskolai tanítói könyvtárak részére, beszerzésre 
ajánlom. A könyv ára 6 pengő. Megrendelhető 
a szerzőnél, Budapest, Kertészeti Tanintézet, 
Ménesi-út. 

A szerző neve: Pollák Antal. — A könyv címe: 
40.000 szó óránként. — A kiadócég: szerző. — A 
megjelenés helye és ideje: Budapest, 1934. — A 

könyv alakja: kis negyed. — A könyv ára: 
3 (három) pengő. — Az ajánlás mely iskolafajok 
könyvtárai számára való beszerzésre vonat-
kozik: középiskolák, tanító(nő)képző-intézetek, 
felső kereskedelmi és polgári iskolák ifjúsági 
könyvtárai számára. 

Előfizetés engedélyezése a „Magyar Cserkész" 
című lapra. 

A Magyar Cserkész Szövetség kérelmére a 
ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
997—1935. ein. számú rendeletével a „Magyar 
Cserkész" c. ifjúsági lapnak előfizetését mind-
azon állami és községi elemi iskolák részére en-
gedélyezte, ahol a beiratási díjakból a szegény 
tanulók segédtankönyv szükségleteinek teljes 
biztosítása után e célra a kellő fedezet még ren-
delkezésre áll. 

A „Búvár" cíinű folyóirat ajánlása. 
A szerkesztő neve: dr. Lambrecht Kálmán. — 

A folyóirat címe: „Búvár". — A kiadócég: 
Franklin Társulat. — A megjelenés helye és 
ideje: Budapest, 1935, havonként. — A folyóirat 
alakja: kis fólió. — A folyóirat ára: előfizetési 
ára egy évre 9 P 60 fillér. — Az ajánlás, mely 
iskolafajok könyvtárai számára való beszer-
zésre vonatkozik: középiskolák, tanító(nő)-
képző-intézetek, felső kereskedelmi és polgári 
iskolák tanári és ifjúsági könyvtárai számára. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Bárány Gerő: Hol érintkezik a föld az éggel? — Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter olaszországi 
út ja . — Madssar Imre: Szóbontás és szóépítés. — Milo-
tai Gáthy Barnabásné: Legyen az iskola egy kis ország. 
— Szombatfahy György: A nyolcosztályú elemi nép-
iskola. — Iskolánkívüli népmüvelés. Tamás József: Bok-
rc-tamozgalom a népművelés szemszögéből. — Gyakorlati 
pedagógia. Lendvay Béla: írásbeli szorzás egyjegyű szor-
zóval. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. Földrajz és 
nemzetközi viszonylatok. — A büntetésről. — Koeduká-
ció. — Az olaszországi tanügyi személyzet számbeli el-
helyezkedése. — A gazdasági gondolkodásra való nevelés. 
— Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi szemle. — 
Pedagógiai szeminárium. — Tanügyi naptár. — Egyesü-
leti élet. — + Fináczy Ernő. — Hírek. Hóman Bálint val-
lás- és közoktatásügyi miniszter a sárospataki reformá-
tus tanítóképző-intézetben és a hercegkúti elemi iskolá-
ban. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklet. Horn János: Egyöntetű gyümölcstermesztés. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MATÉ KAROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

GYULAHÁZA református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett, ál-
lamsegély élvezetével egybekötött kántortanítói állásra. 
Fizetés: 18 értékegységben és 19 százalékban megállapí-
tott helyi javadalom és államsegély. Kötelesség: a reá-
bízott osztály vagy osztályok vezetése, mindennemű bei-
missziói munkában való segédkezés, kántori teendők el-
látása, énekkar szervezése és vezetése, az összes más jel-
legű iskolákba járó gyermekek és i f jak énektanítása, a 
lelkipásztor helyettesítése. A pályázati kérvények és ok-
mányok március 23-án délelőtt 12 óráig a református 
lelkipásztori hivatal,. Gyulaháza (Szabolcs megye) címre 
küldendők. Az állás szeptember 1-én foglalható el. (77) 

HAJDÚNÁNÁS református egyházának presbitériuma 
pályázatot hirdet a halálozás folytán megüresedett, állam-
segély élvezetével egybekötött V. számú tanítónői ál-
lásra. Ez állás segédtanítóval fog választás útján betöl-
tetni. Fizetés törvényszerű. Kötelesség: a reábízott osz-
tály vagy osztályok vezetése, mindennemű belmissziói 
munkában való segédkezés. A pályázati kérvények és 
okmányok március 21-én délig adandók be alulírott is-
kolaszéki elnökhöz. Hiányosan felszerelt vagy később ér-
kező pályázatok figyelembe nem vétetnek. Nagy Imre, 
református iskolaszéki elnök. (78) 

HAJÓS római katolikus egyháztanácsa az V. számú 
fitanítói á l lásra pályázatot hirdet. Javadalma: 1538e/ieoo 
kat, hold föld 22 értékegységben, adóteherrel, az egyház-
községtől; ezen felül Hajós községtől a kezdő fizetés 
80%-ig készpénz, 20% államsegély és a községtől törvé-
nyes lakbér. Amennyiben ezen állás helybeli tanítóval 
töltetnék be, a megüresedő állásra is hirdetünk pályáza-
tot, melynek javadalma ezen tanítói állás földjének ha-
szonélvezete az egyházközségtől és törvényes fizetés-
kiegészítés meg lakbér a községtől. A megválasztottak kö-
telesek rendes tanítód teendőiken kívül a gazdasági to-
vábbképző iskolában a szaktárgyakat taní tani s a díj-
levél szerinti kötelességeket is vállalni. A német nyelv 
ismerete szükséges. Pályázati határidő a jelen hirdet-
mény megjelenésétől a 15. nap. A kérvények a plébánia 
hivatalba küldendők Hajósra, Pest megye. (86) 

SIKLÓSBODONY római katolikus egyháztanácsa az 
üresedésben levő, ezidőszerint hatóságilag kinevezett he-
lyettessel betöltött római katolikus kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma 46 értékegység. 
Államsegély. Kötelesség díjlevél szerint. Költségmegtérí-
tés nincs. A választás énekpróbával 1935 március 23-án 
délelőtt 10 órakor lesz. A korteskedés kizáró ok. Csak 
katolikus képzőben nyert kántori oklevéllel lehet pá-
lyázni. Hiányosan felszierelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Római katolikus plébánia hivatal, Siklós-
bodony. (79) 

H 1 1 R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

FESTŐ taní tó, fővonalnál, katolikus osztott iskolától 
cserél. 90 százalék államsegély. „Modern lakás." (75) 

Erős strapacipőktől a legfinomabb luxus-
cipőkig száz meg százféle minőség áll 
k. Vevőim rendelkezésére! 
A m. t. Tanítótestület Tagjai részére folyószámlahitel vagy 
5 százalék pénztári engedmény 1 

Céake^fut 
w & p j m , a, k i f f J ß e , 

Xo-oácóevia cipót - feipKo&cJLtd és tneg.K&nní 
pUHancJb <Usi. . . . 

„Szellő" az ideális tavaszi férficipő-
divat, lyukasztott felsőrész, hajlékony m » Q f t l 
varrott talp 3«6oQW 
Fekete vagy barna box férfi félcipő, «M E A 
prima kézimunka 1 1 ' » " 
Fekete box magasszárú férficipő, « X C A 
rendkívül tartós kivitel » Ö . W U 
Fekete vagy barna női divatkötős Q 
trottőrcipő TPn&i* 
Elegáns kivágott vagy pántos női « O E A 
divatcipők, bájos formákban 
Strapa női fűzős félcipő, tartós, jó 1 4 C A 
minőség 
Antilop és lakkcipők pompás válasz- 4 4 C A ±„ 
tékban I 0 . 3 U t°i 

Xovácóevics ( / R t é e f t f e á 
IV, Petőfi Sándor=u. 3 és IV, Városház-u. 1=3=5 
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PESTKÖRNYÉKRE cserélnék egyik legnagyobb világ-
fővonalmenti városból. Anyagi áldozattal, nyugdíjazandó-
yal is. Többtanerőstől, belterületről. „Kedvező." (84) 

TIZENHÉTTANERŐS államiból cserélek. „Pestközeli" 
jeligére. (83) 

TÍZTANERŐS, nyolcvanszázalékos községi iskolától 
református városival cserélnék. Patkó Olivér, Okány. (81) 

HA eredménnyel akar méhészkedni, hozassa meg Lak-
ner Vidor v. m. kir. méhészeti felügyelő, községi tanító 
(Kecskemét, Jókai-u. 28. sz.) „A méhtenyésztés alap-
ismeretei" című 160 oldalas és 79 szemléltető képpel dí-
szített könyvét. Ára portómentesen elküldve 2-40 P. (72) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárísan 
kaphatók. 
Részletre is. 

Kitüntetve a világ összes államaiban I 

Művésziesen j av Hl 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B u d a p e s t V I I I , RákAczi .ú t 7 1 . 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10°/« engedm. v. jut . 

Harmóniumot, zongorát, hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, vészlet 

REMÉNYIN ÉL IÄVc.^OS; 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje l e g ú j a b b 3 2 . sz. ár jegyzékemet . 

CSERÉL református kántortanító hasonlóval vagy ta-
nítóval tanyára is. Jelige: „Tiszapartról". (73) 

PÁROS CSERE, vagy külön-külön helyen működőkkel 
is, tizennégytanerős államitól, egyetemi város mellől. 
Cím: Postafiók, Algyő. (82) 

CSERÉLNÉK Kerekegyházáról, községi iskolától, Ba-
lassagyarmat, Széosény környékére. Vasút, község négy 
kilométer. Kecskemét közel. „Ipolymenti." (76) 

HARMÓNIUM, új, négyoktávos, ötregiszteres, olcsón 
eladó. Demény orgonakészító, Budapest, Lázár-utca 13. 
(Operánál.) (80) 

Tiboldi József müvei: Sza valókórusok. Kétszólamú 
hazafias dalok. HáromszóLamú hazafias dalok. Három-
szólamú népdalok. Kétszólamú kurucdalok. Háromszólamú 
kurucdalok. Férfikarok. Vegyeskarok. Gyermekdalok. 
Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pest-
erzsébet, Vas Gereben-utca 11. (19) 

TANÍTÓPÁR cserélne nagyközségből pestmegyei vagy 
dunántúli tanítópárral, lehetőleg kéttanerős iskolához. 
Tizenkettő tanerős iskola, villanyvilágítás, közeli strand-
fürdő, vasút két percnyire. „Szerencse" jeligére. (74) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

KISÁLLATTENYÉSZTöK LAPJA előfizetési díja 6 P, 
a MÉH című lappal együtt csak 8 P. Mutatványszám in-
gyen, Budapest V, Arany János-utca 1. (56) 

HASZNÁLTASSA iskolájában miniszterileg engedélye-
zett szépírási füzeteimet. Azokban a tanulók világoszöld 
betűkre írnak, így rendetlen írásaikat meglepetésszerűen 
a legtökéletesebbre szabályozzák. Darabja 20 fillér. Na-
gyobb megrendelésnél 25% kedvezményt adok. Postakölt-
séget fizetem. Szilaveczky Árpád igazgató, Budapest I, 
Németvölgyi árok 34. (540) 

CSERÉLEK Debrecen melletti öttanerős iskolától, fél-
napos tanítás, teljes államsegély. Vasút, villany helyben. 
Vasúttal bíró hasonló vagy nagyobb református vagy köz-
ségivel. Nagyobbnál költözködést térítem. Református 
igazgatóság, Monostorpályi. (85) 

Gerstenengst József 
orgonaépftő 

Budapest VI, Lőportársu. 14/b. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí-
tést, hangolast, homlokzatsípok készí* 
iését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
PAPÍRNEMŰ RESZVÉNYTARSASAG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P és központ 
VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek különs 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárts 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonab 
zók, továbbá rajzeszközök és minden* 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

B A R A K O V I T S JÁNOS 
müorgonaépltö 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á tép í tés t , homlokza t i s ípokat , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vál lal . 



199 
N É P T A N Í T Ó K L A P J A ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

68. ÉVF,-

Tanítóknak fontos! Kész előadások! 

S Z U LO K 
ISKOLÁJA 
ELŐADÁSOK: 

tanítók, népnevelök részére, a szülők oktatására. 

ÍRTA : 

KOZMA IMRE 
áll. elemi iskolai igazgató 

Á R A : P 

2-40 (Bélyegben előre beküldve portós 
mentesen küldjük.) 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKIADÓ 
B U D A P E S T IV, KAMERMAYER KÁROLY.U. 3 

H E G E D Ű , V I O L A , C S E L L Ó 
vagy bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h ú r o k a t a 

legjobbat hozzuk forgalomba. Művész: 
»&• hegedűsépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 

• javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 
Rákóczistárogató. 

C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 
gyári á r o n ! 

Ismertetót bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER - " á » » , Budin) 
Az egyedüli hangszergyár az országban. 

Több ilyen gyár nincs I 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A J^csú!ü"7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 i M ^ M H m 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet* 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteménye» 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékün. 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorla. 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával fog. 
lalkozó tanítónak! 

D Ö R E N H E N R I K ES T A R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi-út, 2 0 - 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása, Vasállványú 
^kolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

árkáig. 
Még ma, de legkésőbb holnap 
kísérelje meg a jó Kalhreiner 
malátakávét és a Franck kávé* 
pótlékot. Rögtön megérti, hogy 
miért is kedvelik annyian már 
évtizedek óta. 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerez* 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

Angster József és Fia 
| orgona« és harmóniumgyár rt. Pécs 

fnri
 1 Orgonák, harmóniumok. 

Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények 1 

A V. K. M. 030—129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

, S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

„BENCZÚR F E S T E K E T 
Ha j ó t a k a r , e z e k e t k é r j é l 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 

LUKACS 3 Ű T O E I Ü Z L E T E 
Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 50. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk, az 

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 Z O N G O R Á K A T , P IAN1NÓKAT. 

B u d a p e s t VII, Klauzál .utca 3 5 . sz 
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közismert legjobb O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
h á i - , d a l á r d á k . , iskolák- és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÄNDOÜ Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfótől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

* < 
V** 

1—1 FÜZET 

Á R A 70 FILL. SZÜLŐI GONDOK 
Alig múlik el nap, hogy a napilapok gyermektragédiákról szóló hírekkel szívünket meg ne remegtet-
nék. Ha e tragédiák okait keressük, mögöttük valami mulasztást találunk. Ki követi el a mulasz-
tást? Ritka esetben az iskola, legtöbbször a szülők. Mert az iskola mégis csak tudomásul veszi a 
kor követelményeit, a szülők azonban nem. A szülők nem vesznek tudomást arról, hogy a kor meg-
változott és nem lehet többé a gyermeket úgy nevelni, mint ahogy őket nevelték. 
„Ha a szülőket nevelték volna, neveletlen gyermek nem volna", mondta Goethe. Amire az embert nem 
nevelték, ahhoz nem ért. 
Ha a gyermek testileg és lelkileg ép és egészséges, megfelelő bánásmód mellett kiheveri még a leg-
rosszabb nevelés következményeit is. Végzetes azonban, ha a gyermeknek valamiféle testi vagy lelki 
defektusa van és a szülő tehetetlenül áll a bajjal szemben. Itt minden hiba vagy mulasztás jóvá-
tehetetlen következményekkel járhat. 

A NEHEZEN NEVELHETŐ GYERMEK, 
EZ AZ IGAZI PROBLÉMA 

Fontos, hogy a szülő fölismerje a bajt. Vegyünk csak egy példát a sok közül. A gyermeknél a zár-
kózottság, a dac, a lusta étkezés rendellenes jelenségek, amelyekkel föltétlenül törődni kell. 
A szülőknek akarunk segítségére lenni elsősorban 

»SZÜLŐI GONDOK« 
címen most meginduló sorozatunkkal. Rövidre fogott füzetekből áll ez a sorozat, amelyet a legjele-
sebb külföldi szakpedagógusok műveiből válogatnak összo és fordítanak le a legjobb, legismertebb 
magyar szakemberek. 
A műveket szakemberek írták és fordították, nemcsak szakembereknek, hanem laikusoknak is, akiket 
nem elvont pedagógiai problémák érdekelnek, hanem az, hogy mit kezdjenek az őket érdeklő gyer-
mekkel, azzal, aki hazudozik, betegeskedik, nehezen tanul, dadog, tisztátalan. Meg fogják tanulni, 
hogy itt nem egyszerű fegyelmezési problémával állnak szemben, hanem olyannal, ahol egy új tudo-
mányág tevékenységének köre kezdődik: a lélektani kutatásokra alapozott gyermeknevelésé. 

A SOROZAT TERVBEVETT 
ELSŐ N É G Y F Ü Z E T E EZ LESZ: 

I. A kényeztetett gyermek. Irta: M. Schirr-
meister, fordította: dr. Máday István, egye-
temi magántanár, idegorvos, a Magyar Szü-
lők Szöveteégének ügyv. elnöke. 

Megjelenik február 28-án. 

II. A rosszrahajló gyermek. Irta: Dr. Otto Nae-
gele, fordította: Szabó Lőrinc. 

Megjelenik március 15-én. 

III . A félős gyermek. Irta: Dr. Ervin Wexberg, 
idegorvos, az individuálpszichológiai világszö-
vetség elnöke, egyetemi tanár, fordította: 
G. Takács Mária, védőnő. 

Megjelenik március 31-én. 
IV. Az egyetlen gyermek. Irta: Otto Kaus, kö-

zépiskolai tanár, fordította: dr. Máday Ist-
ván, egyetemi magántanár, idegorvos, a Ma-
gyar Szülők Szövetségének ügyv. elnöke. 

Megjelenik április 15-én. 

^ . M E G R E N D E L H E T Ő B Á R M E L Y K Ö N Y V K E R E S K E D É S B E N É S A K I A D Ó N Á L : 

ikÁLDOR KÖNYVKIADÓVÁLLALATNÁL 
BUDAPEST, IV. KER., PETŐFI SÁNDOR*UTCA 6. SZÁM. 
A megrendelt példányok árának előzetes beküldése esetén bérmentve szállítjuk. 

R É S Z L E T E S P R O S P E K T U S T K Í V Á N S Á G R A B Á R K I N E K K Ü L D Ü N K ! 
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21,913. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 5=ik számához. 

A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I 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 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. N e csak szép előadásokra tö reked jünk ; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerüljük. 

EOYOBÍTETFJ OYÜJIIÖIÍCSTEKMESISBTÉS. 
írta: HORN JÁNOS m. kir. kertészeti tanintézeti rendes tanár. 

Á . természet örök törvénye szerint minden 
megváltozik a földön. A történelem tanúsága 
szerint a vezető szerepet játszó népek is idővel 
eltűnnek, mások foglalják el azok helyét. Az 
egymást követő századok folyamán egész világ-
részek, országok annyira megváltoznak, hogy 
más, a régitől teljesen elütő képet mutatnak. 

Ilyen szükségszerű változáson megy át az 
ember élete, minden ezzel kapcsolatos berende-
zése is úgy, hogy, ennek következtében nem-
csak az ipar, a kereskedelem, hanem az ember 
legősibb foglalkozása, a mezőgazdálkodás is 
megváltozik. 

A nagy háború különös mértékben éreztette 
befolyását s gyökeresen megváltoztatta a me-
zőgazdasági termesztést és termelést is. Ennek 
a vissza nem tartható változási folyamatnak 
nyomán előállott súlyos gazdasági válságnak 
könnyebbé tétele végett, az élet adta természet-
szerű útmutatások figyelembe vételével kell a 
mezőgazdasági termesztés irányát és módját is 
megszabni . 

Átkos Trianon következményei gyanánt be-
állott gyors, szinte átmenetnélküli, ugrásszerű 
változás nálunk is, de szerte a világon is a 
mezőgazdaság minden ágazatát és így a gyü-
mölcstermesztést is válságos helyzetbe sodorta. 
A bajok a hazai gyümölcstermesztést illetően 
annál súlyosabban jelentkeztek, mert hiszen 
éppen a számottevő tömeges termesztés tekin-
tetében már kész, termésben álló gyümölcsterü-
leteket (Erdély, Felső-Magyarország, Nyugat-
Magyarország) vesztettünk el olyan mértékben, 
hogy ezek pótlására ezinte új honfoglalásra volt 
és van még ma is szükség. A külföldi piacokon 
is már jó minőségűnek elismert gyümölcsöt 
termő vidékeinket elveszítve, a megmaradt te-
rületek — egy-két oázis-szerű pont kivételével 
— az okszerű gyümölcstermesztés tekintetében 
ugyanis számba nem jöhettek, minthogy ezeken 

a területeken — más, elsősorban csakis gyü-
mölcstermesztésre való országrészek birtokában 
— gyümölcstermesztéssel behatóan nem vol-
tunk kénytelenek foglalkozni. 

Éppen ezért nálunk, a változott viszonyoknak 
megfelelően, a gyümölcstermesztést szinte tel-
jesen újjá kellett szervezni. Új alapokra kellett 
azt fektetni, hogy az ország újjáépítését célzó 
gazdasági erőgyűjtést, a gazdálkodásnak ez az 
oly fontos ágazata — belterjesen űzetvén — 
ugyancsak elősegítse. 

A gyümölcstermesztésnek helyes alapokon 
való felújítása és a fejlesztésben rejlő lehetősé-
geknek minél nagyobb mértékben való kiakná-
zása egyenesen gazdaságpolitikai szükségszerű-
ség. Ma ugyanis, amikor az előbbi állapotunk-
hoz viszonyítva sűrűbben lakott állam vagyunk 
és ezért kisebb területeknek aránytalanul több 
embert kell eltartaniok, életbevágó szükség-
szerűség a föld belterjesebb művelése. Szüksé-
ges ez annál inkább, mert hiszen más világré-
szek nagykiterjedésű pusztáin és vidékein még 
különösebb költségek nélkül, tehát nagyon ol-
csón előállítható szemes- és egyéb külterjes me-
zőgazdasági terményekkel szemben a ma már 
igen drága földünkön, nagy költséggel, eddig 
külterjesen termeszteni szokott mezőgazdasági 
terményeink a versenyt nem, vagy csak alig 
bírják. Igen jól mutatja ezt pl. az utolsó év-
tizedben mutatkozott búzaválság. Ezért már 
saját érdekükben is át kell térniök gazdáink-
nak arra a belterjes gazdálkodási módra, 
amelyre Európa drága földön, drága munka-
erővel gazdálkodó nyugati és északnyugati 
népei még idejében rátértek. Ennek pedig első-
sorban a — nálunk eddig legtöbbször csupán a 
jó Isten gondjaira bízott — gyümölcsfa és az 
ezzel jól összekapcsolható állattenyésztés lesz az 
egyik igen erős tartó oszlopa. Édes Hazánk a 
termesztés lehetőségei tekintetében erre kivá-
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lóan alkalmas, népünk pedig rátanítva, ráve-
zetve, szívesen foglalkozik ezzel. 

A földmívelés terén ugyanis a kertészeti ter-
mesztésnek es az ezzel szoros kapcsolatban álló 
gyümölcstermesztésnek a helyes irányban való 
kifejlesztése a belterjes gazdálkodás biztosítá-
sának egyik elsőrendű módja, az anyagi bajok-
ból való kijutásnak egyik leghatalmasabb útja. 
Utal erre különben a földbirtokreform meg-
valósítása is, mert hiszen az ennek segélyével 
önállóvá lett számos kisexisztencia véglegesen 
csak abban az esetben tarthatja fenn magát, ha 
a termesztés belterjes módjait alkalmazza. Kül-
kereskedelmi mérlegünk sok bajt okozó passzi-
vitásának oly kívánatos csökkentése, illetve 
megszüntetése érdekében is elengedhetetlen a 
hazai okszerűen űzött gyümölcstermesztésnek 
mennél nagyobbfokú fejlesztése. 

Habár napjainkban már szinte általánosan 
ismeretes, hogy a gyümölcstermesztésben mily 
nagy gazdasági értékek rejlenek, mégis, annak 
tényleg gazdaságos művelése, különösen pedig 
az idevágó ismereteknek tanítása s a gyümölcs-
termesztés fontosságának széles körben való 
propagálása tekintetében még sok tenni való 
akad. A mai kívánalmakat kielégítő belterjes 
gyümölcstermesztés nálunk még hosszú múltra 
nem tekinthet vissza. Hiszen a háború előtti 
időkben a gyümölcstermesztés révén jólétbe ju-
tott vidékek munkáját, az akkor és addig job-
ban fizető gabonatermesztés miatt nem érdeme-
sítették különös figyelemre. Nem tekintették 
követendő példának, mert az elért eredménye-
ket csupán egyes — mint mondták, másra fel 
nem használható — vidékek helyi jelentőségű 
próbálkozásai véletlen sikerének tulajdonítot-
ták. Ma azonban már ránk kényszerített követ-
kezetes és céltudatos az a törekvés, hogy a 
hazai mezőgazdálkodás jövedelmezőségének a 
biztosítása céljából a gyümölcstermesztés is 
megfelelő szerephez jusson. 

Már a régi, legtöbbször csak mellékesen űzött 
gyümölcstermesztésünk is nagy hasznot hozott. 
A háború előtti időkben piacra került nagy-
mennyiségű gyümölcs a piacok egyik legkapó-
sabb áruja volt. A nyers fogyasztás mellett 
nagymennyiségű gyümölcs került feldolgozásra, 
még többet pedig külföldre vittünk. Külföldön 
már régen rájöttek arra, hogy a gyümölcs nem 
luxuscikk, hanem igen tápláló népélelmezési 
cikk. Ezért bír gazdasági tekintetben nagy fon-
tossággal. Újabban a folyton fejlődő orvosi tu-
domány is a leghatározottabban azt vallja, 
hogy a mai idegéletet élő, gyorsan dolgozó em-
ber legjobb erőforrása a tápláló, a gyorsan 
és könnyen emészthető, vitaminokban gazdag 
gyümölcs. 

A gyümölcsöt apraja-nagyja egyaránt szereti 
s ezért sok és jó gyümölcsre van szükségünk. 
A folyton emelkedő keresletet csak úgy lehet 
kielégíteni, ha a gyümölcstermesztést helyes 
irányba terelve, az eddiginél jobban kiterjeszt-
jük. Erre annál inkább kiváló alkalom kínál-
kozik, mert a gabonatermesztésre használt te-
rületek szükségszerű csökkentése révén felsza-

badult földek a gyümölcstermesztés útján igen 
jól kamatoztathatók. 

Attól nem kell félnünk, hogy a gyümölcsfák 
tömeges ültetése következtében várható gyü-
mölcsnek nem lesz majd kielégítő az ára és így 
ismét csak értékesítési nehézségekkel fogunk 
küzdeni. Egészen nyugodtak lehetünk, hogy ez 
nem következik be, mert hiszen még attól is 
igen nagyon messze vagyunk, hogy az ország 
belső szükségletét elláthassuk. Sajnos, ma még 
óriási összegeket adózunk a külföldnek azért a 
nagymennyiségben behozott almáért, körtéért, 
aszaltszilváért, lekvárért, dióért, mogyoróért és 
manduláért, ami nálunk határozottan jobb mi-
nőségben lenne megtermeszthető és ezért keres-
kedelmi ára is alacsonyabb lenne. Itt megemlí-
tem, hogy 1933. évben almából 43.368 mm-át 
1,224.000 pengő értékben, aszaltszilvából 4206 
mm-át 140.000 pengő értékben, mogyorót 4421 
mm-át 542.000 pengőért, diót 2130 mm-át 132.000 
pengőért, nemesgesztenyét 15.827 mm-át 376.000 
pengőért, mandulát pedig 1689 mm-át 334.000 
pengőért hoztunk be. Ezekből a gyümölcsökből 
az alma kivételével kivitelünk egyáltalában 
nem volt. A kivitt 40.732 mm alma pedig csak 
824.000 pengőt juttatott nekünk, ami szembe-
állítva a behozott alma értékével, egész világo-
san még azt is mutatja, hogy termesztésünk a 
külföldi piac kívánalmainak minőség tekinteté-
ben még mindig nem felel meg. Nagy élhetet-
lenségünket mutatják pl. a következő számok 
is. 1933. évben Ausztriába összesen 23 millió 
Schilling értékű gyümölcsöt vittek be. Ebből 
az összegből azonban Magyarország csupán 
3-5 millió Schillinggel részesedett. Avagy, Né-
metországba 118-6 millió márkáért vittek be 
gyümölcsöt, s ebből csupán csak 1-7 millió 
márka jutott nekünk. Jól mutatja ez a néhány 
szám is, hogy bizony milyen parányi részesedés 
jut nekünk Európa gyümölcsellátásából. 

Rettenetes elgondolni azt, hogy micsoda vesz-
teség nekünk az a sok millió pengő, amelyet a 
külföld élelmesebb gazdáinak adunk azokért a 
gyümölcsökért, amelyek nálunk őshonosok, 
amelyeknek vadja nálunk az erdőkben, garádo-
kon mindenütt előtalálható. Annak, hogy ez így 
van, csakis magunk vagyunk az okai, mert ed-
dig jórészt csak egészen mellékesen foglalkoz-
tunk a gyümölcstermesztéssel. Pedig hazánk erre 
alkalmas termőerejét céltudatos termesztéssel 
kihasználva, mi láthatnánk már el régen gyü-
mölccsel a mindnagyobb keresletet felmutató 
külföldet. Gondoljuk meg azt, ha Kaliforniából, 
Ausztráliából érdemes ide hozni a hazainál 
rosszabb minőségű almát és más egyéb gyümöl-
csöt, vájjon nem volna-e érdemes ezzel nekünk 
is behatóbban foglalkozni? Meg kell itt még je-
gyeznem azt is, hogy Kaliforniában és Ausztrá-
liában pl. az alma nem is őshonos, ezt ezekbe 
a világrészekbe csak jóval felfedezésük után 
vitték be s kezdték ott tömegesen termeszteni. 
Ezért ennek a gyümölcsnemnek ottani termesz-
tése költségesebb ós nehezebb, mint nálunk, ahol 
ez más gyümölcsökkel együtt, már ősidőktől 
fogva itthon van. Az írások tanúsága szerint a 
bécsi udvar gyümölcsszükségletét már századok 
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előtt is kizárólag hazánk földje látta el. Kirá-
lyaink más uralkodóknak adott ajándéka a ma-
gyar föld gyümölcse volt. Arról, hogy hazánk-
ban a gyümölcs kiválóan megérlelődik, évszá-
zadokra visszamenő írások számtalan tanulsá-
gos példával szolgálnak. 

A legtöbb gazdasági terményünkkel szemben 
a gyümölcsnek az a nagy előnye van, hogy 
nemcsak nyers állapotban kerülhet a fogyasztó 
elé, hanem megfelelő feldolgozási eljárások se-
gélyével évekig eltartható, a nyersterménynél 
nagyobb értékű készítményeket, konzerveket 
ad. Ennek az a nagy előnye, hogy a feldolgozott 
gyümölcs anélkül, hogy jellege megváltoznék, 
jól szállítható, s ott és akkor vethető a piacra, 
ahol és amikor azt a termesztő kereskedelmi 
szempontjaiból a legalkalmasabbnak véli. Ezen-
kívül nagy jelentősége van a feldolgozott gyü-
mölcsnek az oly sűrű népességű európai orszá-
gok és más világrészek szempontjából, amelyek-
nek egyes területein éghajlatuk miatt egyálta-
lában nem, vagy számot nem érdemlő mérték-
ben, avagy éppen csak költséges, mesterséges 
behatások révén terem meg a gyümölcs. Ezek-
nek az országoknak a népei igen nagy fogyasz-
tói lévén a gyümölcsnek, szükségletük teljesen 
ki sem elégíthető, mert hiszen a gyümölcs iránt 
folyton fokozódó kereslettel a gyümölcster-
mesztő országok összesége sem tud lépést tar-
tani. Más országokban — nem úgy, mint nálunk 
— a gyümölcs nyers, avagy feldolgozott álla-
potban, reggel, délben és este még a legszeré-
nyebb polgár asztalán is ott van. 

A gyümölcsszükséglet megtermesztése terén 
hazánk más gyümölcstermesztő országokkal bát-
ran felveheti a versenyt. Meleg nyarunknak, 
megfelelő mennyiségű csapadékot felmutató 
telünknek, e tekintetben egyébként is előnyös 
éghajlatunknak köszönhetjük, hogy olyan sok-
féle gyümölcsöt olyan jó minőségben mint mi, 
más ország nem képes megtermeszteni. Hogy 
gyümölcsünk mindig elegendő legyen, és hogy 
ami megterem, az tényleg a külföldivel ve-
tekedni tudó minőségű is legyen, az főképen a 
gazdákat közvetlenül vezető egyénektől és ma-
guktól a gazdáktól függ. Amint a gazdatársa-
dalom átérzi a gyümölcstermesztés nemzetgaz-
dasági fontosságát s ennek megfelelően rendes 
üzemébe illeszti az okszerűen megalapozott gaz-
daságos, nyomatékosan ismétlem, a céltudatos, 
gazdaságos gyümölcstermesztést, akkor gazda-
ságilag jelentős lépést tettünk előre, mert ezzel 
gazdasági életünknek egyik nagyjelentőségű 
erőforrása nyílik meg boldogulásunk számára. 

A hazai gyümölcstermesztés helyes irányba 
való terelésének és fejlesztésének az egységes 
tömegeket eredményező gyümölcstermesztés ké-
pezi az alapját. Miután csupán a tömeggyümöl-
csöt biztosító egységes gyümölcstermesztésnek 
lehet közgazdasági jelentősége, a kormány meg-
állapította azokat a gyümöcsnemeket és fajtá-
kat, amelyek az egyes vidékekre tömeges és 
egyöntetű termesztésre ajánlhatók. Ez lehetővé 
teszi, hogy a gyümölcsnek a kivitel szempont-
jából oly fontos és elengedhetetlen egyöntetű-
sége biztosítva legyen. De módot ad ez arra is, 

hogy minden, a külföld által már elismert és 
keresett gyümölcsnem és fajta a termesztésé-
nek leginkább megfelelő viszonyok között, 
tehát bizonyos vidékeken — ugyancsak a kivi-
teli lehetőségek minél jobb kihasználása érde-
kében —, nagy tömegben és a legkiválóbb minő-
ségben legyen termeszthető. Bizonyos, hogy en-
nek elérése a hazai szükséglet kielégítését biz-
tosítani, a gyümölcsbehozatalt eleinte egyen-
súlyozni, majd később teljesen kiszorítani fogja. 
Ha pedig mindezt elértük, akkor már kivitelre 
is lesz olyan megfelelő minőségű gyümölcsünk, 
amilyent a külföld piaca megkíván és amely 
más országok gyümölcsével is versenyre kelhet 

A hazai termesztési lehetőségeket, a behozatal 
kiszorítására irányuló törekvéseket, valamint a 
kivitel és a belfogyasztás fokozásának lehető-
ségeit szem előtt tartva, gyümölcstermeszté-
sünket gyümölcsnemek szerint a következőké-
pen kell beosztani: az egész országban almából 
30, körtéből 8, szilvából 25, cseresznyéből 8, 
meggyből 3, kajszibarackból 10, dióból 6, man-
dulából pedig 5 százalék arányban lenne aján-
latos a termesztéssel foglalkozni. 

Az egyöntetű gyümölcstermesztés biztosítása 
céljából az Országos Pomológiai Bizottság sok 
éven át folytatott kutatásának eredménye gya-
nánt a földművelésügyi kormány az országot 
63 gyümölcstermesztési körzetre osztotta fel. 
Minden körzet részére megállapította azokat a 
gyümölcsnemeket és fajtákat, amelyek termesz-
tése az illető körzetben kívánatos. Az egyes kör-
zeteket és az ezekbe ajánlott gyümölcsnemeket 
és fajtákat itt, helyszűke miatt, nem sorolhat-
juk fel, megemlítjük azonban azt, hogy a fajtá-
kat felsoroló körzeti beosztást a m. kir. földmí-
velésügyi minisztérium rádióügyi bizottságától 
(Budapest, Kossuth Lajos-tér 11, II. emelet) a 
kérdéses hely egyidejű felemlítésével bárki díj-
talanul kikérheti. A körzetek jegyzékében csu-
pán az azon megemlített és termesztés tekinte-
tében egy körzetbe vonható szomszédos vidékre 
tömegtermesztésre ajánlott gyümölcsnemek és 
fajták vannak felsorolva. A gyümölcsnemek 
ajánlási sorrendben vannak feltüntetve, míg az 
ezek keretében felsorolt fajták sorrendje figyel-
men kívül hagyandó. Az egyes körzetre vonat-
kozó felsorolás tehát a községenként termesz-
tendő fajtákat már nem nevezi meg, csupán 
csak a körzetben termesztendő nemeket és faj-
tákat írja elő. Már ezzel is elérjük azt, hogy az 
így beálló egyöntetű termesztés révén tényleg 
tömegtermést adó gyümölcstájak keletkeznek. 

A fajtáknak községenként való ajánlásától 
már szakszempontból is el kellett tekinteni. Ezt 
a mai viszonyok között ugyanis minden köz-
ségre nézve jól, mindig és mindenütt helytállóan 
megtenni nem lehet. A legtöbb község területe, 
határa gyümölcstermesztés szempontjából olyan 
változó fekvéssel, talajjal, magasabb vagy mé-
lyebb, szárazabb avagy nyirkosabb hellyel bír, 
hogy oda, kimondottan csak egy bizonyos gyü-
mölcsnemet és néhány fajtát ajánlani ezek egy-
mástól elütő igénye miatt nem volt megenged-
hető. Ezért az egyes körzetekbe tömegtermesz-
tésre ajánlott gyümölcsnemek és fajták közül 
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mindig csak az a néhány választandó ki, amely 
a helyi tapasztalat alapján, vagy hozzáértő 
szakember meghallgatása után az illető község-
ben tényleg a legjobban díszlik. Ennek meg-
felelően a gyümölcsnemekből egy-kettőt, ezek 
keretén belül pedig két-három exportra alkal-
mas fajtát kell a jegyzékben felsoroltak közül 
kiválasztani. Meleg, alföldi vidékre a korai, 
nyári érésű gyümölcsnemek és fajták valók, 
míg a kései gyümölcsök és a téli érésű fajták 
inkább a hűvösebb, magasabb fekvésű, kötöt-
tebb talajjal bíró vidékekre valók. 

A körzeti beosztás azonban elsősorban a kö-
zéptörzsű és magastörzsű fákból álló, kereske-
delmi célt szolgáló és így az egyöntetű tömeg-
termesztést legjobban biztosító kisebb-nagyobb 
zárt ültetvények, gyümölcsösök telepítésénél 
veendő figyelembe. A tisztán a háztartás szük-
ségletét ellátni kívánó házikerteknek gyümölcs-
fával való beültetésénél is jól tesszük, ha az 
illető körzetbe ajánlott fajtákat vesszük figye-
lembe, de az ilyen kertekben már a háztartás 
egész évi szükségletének a megtermesztésére is 
gondolnunk kell s ezért házikertbe az illető vi-
déken egyébként jól díszlő többféle más gyü-
mölcsnemet és nyártól tavaszig érő fajtát is be 
kell ültetni. 

Az egyes gyümölcstájak jellegének mielőbbi 
kialakulását a földmívelésügyi kormány évek 
óta folytatott, ú. n. tömegfásítási akciója is 
nagymértékben elősegíti. Ennek keretén belül 
ugyanis azoknak, akik a nemek és fajták meg-
választását a körzeti beosztásnak megfelelően 
vállalták, a földmívelésügyi kormány igen ked-
vezményes áron kiültetésre feltétlenül alkalmas 
I. osztályú gyümölcsfaoltványokat utalt ki. Az 
egyöntetű gyümölcstermesztés megalapozását 
biztosítja továbbá a két év óta folytatott, ú. n. 
gyümölcstelepítési kölcsön akció is, amely 
ugyancsak a körzeti beosztás szerint előírt ne-
meket és fajtákat elfogadó igénylőknek — ha 
a betelepíteni kívánt hely egyébként is meg-
felel,—csakis a telepítésre felhasználható hosz-
szúlejáratú kölcsönt juttat. A kölcsönösszeg 
nagyságát a beültetni óhajtott terület kat. hol-
danként kimutatott nagysága, valamint az ül-
tetni kívánt gyümölcsnem szabja meg. 

Az egyes tájak jellege mindezek mellett még 
gyorsabban kialakul akkor, ha a földmívelés-
ügyi kormány által kijelölt biztos, fajtaazonos 
anyafákról szedett szemzőhajtások és oltóvesz-
szők igénybevételével a szerte az országban már 
meglevő, de az illető vidékre nem való, sokszor 
értékkel sem bíró nagyszámú kevert fajták ter-
mőfái tervszerűen átoltatnak. Így még a nagy-
számú új ültetésű fiatal gyümölcsfák termőre 
állása előtt is, tehát már igen rövid időn belül 
elérhető a vidékenként termett egyöntetű tö-
meggyiimölcs. 

Minden ilyen, előbb említett alapvető törek-
vések azonban csak abban az esetben érik el a 

céljukat, ha a kiültetett gyümölcsfák megfelelő 
ápolásával, a betegséget okozó gombák és a ro-
varkártevők elleni védekezés módjaival gazdá-
ink megismerkednek. A megismert védekezési 
eljárásokat azonban alkalmazni is kell, még pe-
dig a gyümölcstermesztők összességének. Abból 
a célból, hogy a védekezés szükségessége és a 
védekezés révén elért eredmények minél széle-
sebb körben ismeretesek legyenek, a földmíve-
lésügyi kormányzat az ország különböző vidé-
kein ingyenes gyümölcsfaápolási és védekezési 
tanfolyamokat rendeztet. Ezek eredményének 
a biztosítása céljából az úgynevezett bérperme-
tezőgépek juttatásával is segítünk a gyümölcs-
termesztéssel foglalkozó gazdákon. A bérper-
metezőgépeket minden igénylő község vagy 
más közület négy évi hitelre kaphatja meg az-
zal, hogy a gépeket előre megállapított igen cse-
kély napi kölcsönbérért az azzal permetezni 
óhajtó gazdáknak kiadni kötelesek. 

Az elmondottakban kifejtett célt tehát, a ki-
fogástalan minőségű, betegségtől, féregtől men-
tes egységes tömeggyümölcs termesztését a fel-
sorolt intézkedések révén mihamarabb elérjük. 
S ha ez megtörténik, a községekből eltűnik az 
a százféle fajtájú, beteg, rossz minőségű gyü-
mölcs, amelyet nehezen és csak igen olcsó áron 
lehetett tovább adni. Az ilyen értéktelen, sze-
métre való gyümölcs helyét elfoglalja az a köz-
ségben tényleg jól díszlő, legfeljebb csak két-
három fajtából álló egyöntetű gyümölcstömeg, 
amelyért, jó minőségű és egészséges is lévén, a 
vevő a községet még külföldről is szívesen fel-
keresi. Bizonyos, hogy az így meghódított piac 
megtartása, széles körben való kiterjesztése 
olyan mérvű exportot biztosít részünkre, amely 
hazánk közgazdasági helyzetét valóban számot-
tevő mértékben megjavítja. 

Nagy mértékben elősegíti mindezt majd még 
az egyöntetű és céltudatos gyümölcstermesztést 
sok esetben károsan befolyásoló, teljesen szak-
szerűtlenül kezelt községi faiskolák most folya-
matban levő megszüntetése, valamint a szigo-
rúan végrehajtott, ellenőrzött és ezért mindenki 
által feltétlenül végrehajtandó általános és kö-
telező növényvédelmi rendelet életbeléptetése 
is. Ezzel azután nemcsak a védekezésnek a nem 
védekező szomszédok miatt előállott eredmény-
telensége marad el, hanem a gyümölcsfákra oly 
nagy veszélyt jelentő, újabban fellépett kalifor-
niai pajzstetű (San Jose pajzstetű) kipusztítása 
is biztosítva lesz. 

A Trianon okozta nyomorúság enyhülése, a 
jobb jövő azonban minden előbb említett mel-
lett is csak akkor következhet be, ha a magyar 
gazdatársadalom és elsősorban az ezt nevelő 
tanítóság a gyümölcstermesztés nemzetmentő 
fontosságát felismerve, a közönyt félreteszi és 
a vonatkozó jótanácsokat megértő akarással a 
gyakorlatban alkalmazva, azokat a célnak meg-
felelően értékesíti. 
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j ^ B Z l D A T O K megórzesere es 
^ visszaadására a szerkesztőség 
->em vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
•gyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

C L Ö F I Z E T E S egesz évre 960 P, negyedevre 340 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

32o—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 
allami-, községi-, társulati-, magán- is érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal cimére el izetesen küldendő 
oostautalvánvon vagy az Egvetem' ^yomla 37,473. számú csekkszámlájára 

T_T IR D E T É S hivatalos palyaza 
10fill., magánhirdetés 14 fiiléi 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 olda 
160 P. ' / . oldal 85 P , ' / . oldal 50 P 
'/< oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre firetendőfc 

R ö v i d egy év multán, 1836 tavaszán száz eszten-
deje lesz annak, hogy a magyar nemzetnevelók 
és tanítók halhatatlan eszményképe, Eötvös 
József báró, elzengette gyönyörű elégiáját, a 
Búcsú-1. Fenkölt érzelmekkel, költői ihlettel 
megrajzolta benne az akkori magyar honfiúi 
nemzedéknek bús gondolat- ós érzelemvilágát. 
Érezte és vallotta, hogy az Ég egy kincset ád 
minden hazának s a nemzet híven őrzi birtokát. 
A francia nemzet dicső császárjáról szól fiának, 
Róma ősi falait mutogatja nemzeti büszkeség-
gel, Göröghon drágaságai egy-egy elomló rom 
halhatatlan emlékeiben élnek, — mindezzel szem-
ben a magyar haza kincse a honfibú csupán, 
egy szentelt fájdalom. Ezt a megszentelt fájdal-
mat, a magyarságnak Mohács óta meg nem 
szűnt és nem enyhült szenvedését, az elveszett 
függetlenség és szabadság emlékét panaszolta 
és siratta további strófáiban ihletett lélekkel a 
költő. 

Mert mi volt a magyarság élete 1848 előtt? 
A sokszázados tespedés és nemzeti tetszhalál 

bús reménytelenségében hallgatva állt Rákos-
nak szent határa. Régen hallgatott a magyar. 
S míg búsan állt a tér, Mátyás híres ország-
gyűléseinek megszentelt vidéke, a szív elszorult, 
századokon át csak egy-egy csüggedő érzés, egy-
egy könny beszélt a haza egykori nagy és dicső 
korszakairól. 

Komor századok hosszú sora után jött azon-
ban 1848-nak gyönyörű hajnalhasadása. A tét-
len fájdalomnak, a fásult reménytelenségnek, a 
XIX. század negyvenes éveinek rövid előkészü-
leti korszaka után, végetvetett 1848 márciusának 
idusa. A nemzet erejében való hitnek újraéle-
dése, a jövendőjében való remény és a törhetet-
len hazaszeretet rövid idő alatt csodát műveltek. 
E nagy érzések, a bennök rejlő nemes erények s 
a belőlük fakadó szellemi értékek megteremtet-
ték az 1848—49-es évek dicsőséges korszakát, 
alapját vetették meg a szabadon fejlődő, bizto-
san haladó új Magyarországnak, melyre e fejlő-
dés nyomán néhány évtized alatt, fennállása ez-
redik évének ünnepe felé közeledve, valóban 
nagy és dicső korszák virult föl. 

A csodatevő szellem, mely e virulást elindí-
totta és létrehozta, az elbúsult konzervatív haza-

fiak fölé kerekedett akkori reformnemzedéknek, 
a márciusi ifjúságnak szelleme volt, azé az ál-
dott emlékű ifjúságé, mely az igazságnak össze-
göngyölt lobogóját kibontotta s fölkeltvén 
koporsói mély álmából a nemzetet, megmutatta, 
minden időkre örök példaként — sub specie 
aeternitatis —, mit vihet ki az elszántság ha-
talma és az ércakarat. Petőfi Sándor, ki maga 
is hőse volt a márciusi nagy nap történetének, 
jellemzi legszebben és leghívebben ezt a csodás 
szellemet a márciusi ifjakat dicsőitő lelkes köl-
teményében. Boldogan zengi, hogy míg a szolga-
ság idejében minden ember csak beszélt, ők vol-
tak az elsők, akik tenni mertek a hazáért. Ök 
emelték föl először a cselekvésnek zászlaját és 
új kort nyitottak a szenvedő és búsan hallgató 
nemzet történetében. Tizennégymillió magyar 
szív dobogott föl cselekedeteik, a nagyszerű len-
dülettel meginduló március 15-ének eseményei 
nyomán. Testvérré lett ismét a pártos magyar-
ság, tetszhalott egysége új tettekre ébredt e 
mikor a dicsőséges márciusi nemzedék kihir-
dette a közteherviselést, megszüntette a sajtó 
bilincseit, a lélekfojtó cenzúrát, megvalósította 
a polgári szabadságot, megteremtette a felelős 
parlamentáris kormányzatot, létrehozta Magyar-
országnak újregyesülését a századok óta külön-
álló Erdéllyel s törvénybe iktatta a jobbágyság 
fölszabadítását és a törvényelőtti egyenlőséget, 
— megint egységes, független és szabad lett az 
imádott szép haza, fölragyogtak a régi nagy és 
dicső mult legszebb napjaihoz hasonló korszak-
nak körvonalai és Magyarország belekapcsoló-
dott Európa korszerű áramlataiba. 

Áldott legyen azért, örökre áldott e nap, mely 
felavatta a magyarságot a szabadságjogok, a 
nemzeti eszmények harcosává s olyan nemzedé-
ket alakított ki egy csapásra, mely kiemelkedve 
a lemondás és a tespedés szörnyű posványából, 
eszmény gyanánt az önzetlenség és önfeláldozás 
kötelességét érezte ébredni lelkében s alig egy 
év múlva vére hullásával helyt is állott lelkének 
eszményeiért. 

Mikor most mi, késői utódok, a szent március 
15-ét lelkünkben évről-évre, újra meg újra át-
éljük s most is ismét készülünk ünnepelni szí-
vünk tiszta hevületével, történeti műveltségünk 
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egész ihletségével, egyben természetszerűleg föl-
vetjük lelkünkben a kérdést, vájjon mi hát e 
nap nekünk, három emberöltő multán, a ma élő 
nemzedéknek? Történeti emlék-e csupán vagy 
ma is élő erő, mely tettre serkent és új életre 
kelt? 

Immár nyolcvanhetedszer tér vissza a már-
ciusi nagy nap évfordulója a magyar élet egén. 
Izgalmai rég letűntek, helyüket évtizedről-év-
tizedre, sőt évről-évre más, dicső és fájdalmas, 
nagyszerű és végzetes, égigemelő és mélyen a 
porba lesújtó történeti események foglalták el. 
De íme, annak a szép napnak emlékét mégsem 
feledhetjük el. „Ami szent, idő nem árthat an-
nak; vallássá lesz, mint a feltámadás", — mondja 
egy magyar költő. Nekünk is mindig ezzel a 
magasztos érzéssel kell rágondolnunk 1848 már-
cius 15-ére s erőt merítünk belőle. Abban a meg-
győződósben kell előttünk állania e nap tanulsá-
gainak, hogy nem vész el az a nép, melynek tör-
ténetében egyetlen ilyen fényes napja van és 
vallanunk kell, hegy a márciusi ifjúság szelle-
mének örökösei vannak hivatva békében meg-
őrizni a haladásnak azt a szabadságát, melyet 
ők az elődök, kivívtak. 

A példa szentsége tehát az, ami számunkra 
valiásszerűen áhítatossá avatja március 15-ónek 
emlékét. 

Mert a XX. század elejének az egész világot 
feldúló katasztrófája nyomán ismét válságos 
idők köszöntöttek a magyarságra s oly csapá-
sok sújtottak le a nemzetre, melyeknek követ-
kezményeit a honfiúi szívnek tétlenül, csupán-
csak szenvedve s lemondva elviselnie nein 
lehet. Mind világosabbá lesz bennünk annak tu-
data, hogy ki kell ragadnunk magunkat abból 
a végzetes tétlenségből és tespedésből, melybe 
a trianoni csapás szörnyű hatása merített ben-
nünket. Föl kell ébrednünk a tetszhalálból. 
Nem sínylődhetünk és sorvadhatunk tovább. 
Elég volt a satnya, gyáva meghunyászkodás-
ból, melybe a népek sorában a nemzeti ka-
tasztrófának nagysága kárhoztatott bele ben-
nünket. 

Tisztán föltárul előttünk az 1848-at megelőző 
évnek analógiája mai bús napjainkkal. Nem 
tűnődésre, tétovázásra van szüksége a ma élő 
egész magyar nemzedéknek, hanem cselek-
vésre, melyben az ifjúságnak lelkesedve és lel-
kesítően kell elől haladnia, az önzetlen és ön-
feláldozó márciusi ifjúság példájára, az ő nyo-
mukban, az ő szellemük szerint. Föl kell szaba-
dítani a magyar lelkeket a tétlen, tunya csoda-
várás béklyói alól, hogy a magyarság ősi, 
szunnyadó erényei munkában, tevékenységben 
érvényesüljenek s egy nagy célra függesztve 
szemét, a legnagyobbra, mely most előttünk 
állhat, feszítse meg teljes akaratát és minden 
erejét. Nem szabad rettegnünk e satnya, 
gyáva kor átkától, attól, hogy törpe és gyarló 
a jelen. Meg kell győződve lennünk, hogy van 
kiút és menekvés belőle s hogyha vihar és 
vész következik, újra megtermi e föld a maga 
titánjait. Március varázsa újra hősöket szül és 
diadalt arat. 

Hisszük és valljuk, hogy a trianoni új ma-
gyar nemzedéknek 1848 szellemében bár, de az 
akkori márciusi ifjúságnál is nagyobb felada-
tot kell megoldania: az igazságtalan békeszer-
ződések tarthatatlan mesgyéit áttörve, szolga-
ságból fölszabadítani a magyart. A magyar lé-
lek régi határait kell visszaállítani s modern, 
igazságos gazdasági és állami életet teremtve, 
új ezer esztendőre tenni életképessé a magyart. 

Már tizenötödik éve szenvedi megesonkított-
ságát nemcsak az ezeréves ország, de az ország-
nál régibb magyar nemzet is. Ebbe sokáig már 
nem nyugodhatunk bele. Minden erőnkkel 
akarnunk kell, hogy Európa népeinek békés 
megegyezésével, de a mi cselekvő akaratunk 
megfeszítésével és törhetetlenségével is diadal-
maskodjék a magyar igazság, melynek napja 
immár emelkedőben van, hogy egész Európa, 
sőt az egész világ igazságává legyen. Tisztában 
kell azonban lennünk azzal, hogy nem elég, ha 
történeti belátásunk és nemzeti vágyaink nagy 
gondolatokat termelnek, erős akaratunknak 
célszerű cselekedeteket és nagyszerű tetteket is 
kell érlelnie. 

Jövendő feladataink világos tudatában, a 
teendők biztos felismerésében s a cselekvésre 
való lelki hajlandóságunk felébredésében válik 
tehát ránk nézve nagy értékké a márciusi ifjú-
ság szent emléke ós magasztos szelleme. Hitet, 
erőt és példát kell meríteni belőle a mai nemze-
déknek s az utána következőnek, ifjának-öreg-
jének egyaránt. Hitet a történelem igazságában, 
a magyar nemzet történelmi hivatásában és ren-
deltetésében, hitet Magyarország feltámadásá-
ban; erőt abból a tudatból, hogy a magyarok 
Istene, ki e földet nekünk adta s annak magvát 
és szívét számunkra ezer éven át, számlálhatat-
lan viszontagságok közepette is megőrizte, nem 
akarhatja, hogy újra fel ne virágozzék a ma-
gyarság uralma a Kárpátok egész medencéjé-
ben; példát annak igazolására, hogy az ifjú lélek 
erejében rejlik a megváltás s hogy ha a már-
ciusi ifjúság utódai tettekre indulnak és csele-
kedni tudnak, lelkük hevétől fölpattan a ma-
gyarság börtönajtaja, virág terem nyomukban, 
mint a meleg napsugár nyomában és rövid idő 
alatt kihajt a szabadság rózsafája. 

Valóban a mi nemzedékünk az, melynek e 
nagy emléknapon, március idusán ismét elemi 
erővel csap ki szívéből a láng, hogy tettekre he-
vítsen. Jobban érezzük, mint bármelyik előttünk 
a három nemzedékből, hogy Petőfi Nemzeti 
dal-ának eszméi újra időszerűekké váltak. Az 
alvó szíveket sorra kigyullasztják a „Talpra 
magyar"-nak lelkeket ébresztő érzései és ércbe 
robbanó hatalmas mondatai. Űjra előttünk álla-
nak és mélyebben, mint valaha, belehasítanak 
lelkünk világába a súlyos kérdés szavai: „Ra-
bok legyünk vagy szabadok?" Üjra érezzük a 
fájdalmat a fölött, hogy „Ősapáink, kik szaba-
don éltek, haltak, szolgaföldön nem nyughat-
nak." Űjra kikiáltjuk az egész világnak, hogy 
sehonnai s méltatlan a magyar névre, „kinek 
drágább rongy élete, mint a haza becsülete." S 
újra hinnünk kell abban a gondolatban, hogy 
„a magyar név megint szép lesz, méltó régi 
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nagy híréhez" és hogy lemosunk róla minden 
gyalázatot. 

Magyar tanítók! Ebben az erős hitben, ebben 
a benső meggyőződésben várjuk hát a nagy 
márciusi napot s ünnepeljük a márciusi ifjak 
szent emlékét. S kövessük e nemes ifjúság cse-
lekvő szellemét. Tanulja meg tőletek Petőfi 
dalát a gyermek ajka, lelkesedjen rajta körö-
tökben minden ifjú és minden férfiú s ez áldott 
szavak az aggnak elméjében se mosódjanak el 
soha! Ez a vers riasszon talpra bennünket, ser-
kentsen és sarkaljon tettekre s szolgáljuk min-

denkor e vers esküje szerint, híven és igazán 
szép magyar hazánkat, hogy minden bilincstől 
szabadon, épen, töretlenül és megcsonkítatlanul 
újra fölvirulhasson a magyarság uralma alatt 
a három bérc és négy folyam egész vidéke. S 
legyen a kor, mely most következik, mely felé 
bizalommal tekintünk, a legmagasabb hitnek 
új feltámadása a márciusi ifjúság megszentelt 
és magasztos szellemében. 

Jertek, magyar tanítók! Március idusának 
ünnepén erre a hitre tanítsunk meg minden 
gyermeket. 

A MAGYAR-OSZTRÁK KL LTI KÎ OYEXMÉUÍY 
9IEGKÖTÉHE 

A kultúra általában történelmi eredménye 
mindannak, amit az emberi erőkifejtés, az igaz-
nak, a szépnek, a jónak, a nemesnek, az isteni-
nek, a hasznosnak tartalmából felfogott, kiter-
melt és megvalósított. Ezt a fenséges munkát 
a történelem minden szakában emberek végez-
ték. A tudósnak, a művésznek, az írónak és 
minden cselekvő kultúrembernek gondolkozá-
sát, érzését, alkotóerejét mindig az a nemzeti 
érzés vitte, vezette, amelyhez tartozott. Ennek 
a következménye lett azután a különböző nem-
zetek sajátos, egyéni kultúrájának kifejlődése. 

A magyar tanítók előtt felesleges arról hosz-
szabban szólnunk, hogy a leghatékonyabb nem-
zetalkotó és nemzetfenntartó erő: a nemzeti 
kultúra. Ha ez hanyatlásnak indulna, az egyet 
jelentene a nemzet sorvadásával. 

A kultúrnemzetek azonban nem zárkózhatnak 
és nem is zárkóznak el egymástól, mert van 
egyetemes kultúra is, mely összekötő kapocs az 
emberek, a nemzetek között. Minden nemzet 
igyekszik a maga kultúrértékeit más nemze-
tekkel minél szélesebb körben megismertetni, 
ezzel a nemzetek közösségébe beilleszkedni s 
jószándékú, igaz, őszinte, egymás kultúrérté-
keit megbecsülő barátokat szerezni. Ezt a célt 
szolgálta Hóman Bálint kultuszminiszterünk a 
magyar nemzetnek annyi dicsőséget szerzett 
februári olaszországi útjával, mikor Rómában 
a magyar-olasz kultúregyezményt megkötötte, 
s ezt szolgálta március hó elején ausztriai út-
jával, ahol a magyar-osztrák kulturális egyez-
ményt aláírta s a bécsi magyar népművészeti 
kiállítást megnyitotta. 

Jól tudjuk, hogy a magyar kultúra hűséges 
munkásai, a magyar tanítói kar, a legnagyobb 
érdeklődéssel kísér minden olyan mozzanatot, 
mely nemzeti kultúránk erősítését szolgálja s 
jól esik tudnia, hogy a vendéglátó nemzetek 
miniszterünket, nemzeti kultúránk őrét és fej-
lődésének irányítóját miként fogadják, azért 
röviden beszámolunk kultuszminiszterünk auszt-
riai útjáról: 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi min. 
március 2-án utazott Bécsbe. A miniszter kísére-
tében volt felesége, Petri Pál ny. kultuszminisz-
tériumi államtitkár, a külügyminisztérium ré-
széről Villani Lajos báró követségi tanácsos és 
Terbócz Miklós, a miniszter személyi titkára. 

A miniszter búcsúztatására a pályaudvaron 
megjelent Rennet Lipót báró osztrák követ, aki 
a miniszter feleségének piros rózsacsokrot 
nyújtott át. 

A kultuszminiszter, felesége és kísérete, a 
bécsi pályaudvaron rendkívül szívélyes fogad-
tatásban részesültek. Schuschnigg kancellár fe-
leségével együtt jelent meg üdvözlésére. Oszt-
rák részről ott volt továbbá Pertner dr. köz-
oktatásügyi államtitkár, aki Hóman Bálintné-
nak virágcsokrot nyújtott át. Magyar részről 
megjelent: Apor Gábor báró bécsi magyar kö-
vet. A kölcsönös bemutatások és üdvözlések 
után Pertner dr. a vendégekkel együtt az Im-
perial-szállóba ment, ahol a miniszternek és kí-
séretének lakosztályt tartottak fenn. 

Az osztrák kultúrszövetség a magyar vendé-
gek tiszteletére díszvacsorát adott. 

A magyar népművészeti kiállítás a Hagen-
szövetség helyiségében nagy művészi és társa-
dalmi eseménnyé vált. Osztrák részről meg-
jelent Schuschnigg dr. szövetségi kancellár, 
Pertner dr. államtitkár feleségével, Berger-
Waldeneg'g dr. külügyminiszter és Hornbostel 
követ. Magyar részről Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Apor Gábor báró 
bécsi magyar követ. 

A szövetségi kancellár és a magyar közokta-
tásügyi miniszter megérkezése után Loewenthal 
báró, a kultúrszövetség elnöke, a magas vendé-
geket a kiállítási helyiségben felállított emel-
vényre vezette; közben felhangzott a magyar 
Himnusz. Loewenthal báró köszöntötte a meg-
jelenteket. Ezután Hóman Bálint dr. miniszter 
a következőket mondotta: 

— A Kulturbund ma megnyíló kiállítása szim-
bolikus jelentőségű. Az osztrák-magyar kultu-
rális egyezmény perfektuálásának előestéjén a 
magyar népművészet alkotásai kerülnek Auszt-
ria fővárosában bemutatásra. Nem a magyar 
kultúra, a tudomány, a képzőművészetek, a 
szépirodalom, a zene remekei szerepelnek e ki-
állításon, hanem a magyar nép legalsó rétegei-
nek géniuszából sarjadt művészi alkotások. 
A kiállításnak ez a karaktere jelképe annak, 
hogy a most megkötendő kulturális egyezmény 
nem egyes kiváltságos tudós vagy művészcso-
portnak szellemi érintkezését kívánja előmozdí-
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tani, hanem e két nép egész egyetemének szel-
lemi együttműködését, kultúrjavak fölösleges 
kicserélését célozza. 

— Nagy örömömre szolgál, hogy e szimbolikus 
jelentőségű kiállítás megnyitásán jelen lehetek 
s abban a reményben, hogy népünk egyszerű 
lelkének szép virágai meg fogják nyerni a ké-
nyes ízlésű osztrák közönség tetszését, hálásan 
köszönöm Elnök úr barátságos és megtisztelő 
üdvözlő szavait, egyszersmind meleg érzéssel 
köszönöm Schuschnigg szövetségi kancellár úr-
nak, hogy e magyar kiállítás megnyitását sze-
mélyesen volt szíves vállalni s ezzel a mi ma-
gyar népünk nemes művészi törekvéseit az 
igaz barátság meleg gesztusával tisztelte meg. 

Schuschnigg kancellár a következőket mon-
dotta: 

— Különös szerencsés összetalálkozása a dol-
goknak, hogy éppen az osztrák-magyar köz-
művelődési egyezmény aláírásának előestéjén 
van alkalmunk Hóman minisztert örömmel üd-
vözölni és ugyanakkor válik lehetővé, hogy a 
magyar népművészet kiállítását megnyithassuk. 
Pompás előjátéka és — szilárd meggyőződésem 
— sokat ígérő nyitánya az áldásos további fej-
lődésnek. Nem szabad szemünk elől téveszte-
nünk egy gondolatot: a legszebb szerződésnél is 
fontosabb annak lehetősége, hogy egyik nép 
rátaláljon a másikra. Nincs jobb hídja a népek 
megértésének, mint a népművészeten át vezető 
út. Aki kész szomszédját megérteni, arányta-
lanul könnyebben éri ezt el, ha igyekszik annak 
romlatlan és a hazai földből kinőtt művészetét 
megérteni. Különösen hálásnak kell lennünk 
azért, hogy ma alkalmunk nyílt a magyar nép-
művészet zárt és egész képét látni és élvezni, 
annak a népművészetnek képét, amelyről tud-
juk, hogy minden művészetek között a legele-
venebbek, a legigazibbak és legélethűbbek közé 
tartozik. Nem is tehető kérdéssé, hogy az 
egész világon a magyar nemzet iránti hajlan-
dóság és rokonszenv arra vezethető vissza, hogy 
Magyarországon annyi tősgyökeres és törzsö-
kös eredetiség, a nemzet oly sok szellemi java 
szól hozzánk népművészetének gazdag kincsé-
ből. Ezért különösen érdemes látnunk a kiállí-
tásnak korszerű magyar háziiparművészeti ré-
szében, hogy a magyar népművészetnek ezek 
az erősségei hogyan fejlődtek tovább a mai 
időkben. 

— Egész szívemből kívánom, hogy ezzel a nép-
művészeti kiállítással nyissuk meg az Ausztria 
és Magyarország közötti további szellemi és 
közművelődési együttműködés mindkét nem 
számára szerencsés korszakát. 

Az előkelőségek végigjárták a kiállítást. Mind 
a szövetségi kancellár, mind Berger-Waldenegg 
külügyminiszter és Pertncr államtitkár szeren-
csét kívántak a magyar kiküldötteknek az ér-
dekes kiállítás rendezéséhez. 

A Hagen-művésztársaság épületében meg-
nyílt magyar népművészeti kiállítás tizenegy 
termet töltött meg. Az első teremben a buda-
pesti Diósy stilizált népviseleti képei láthatók, 
valamint Pásztor János fából készült dombor-
műve. A második és harmadik terem a Dunán-

túl különféle művészi termékeit mutatja be, 
köztük különösen a Bakony és a Balaton vidé-
kének pásztoréletét. A következő három terem-
ben a Palócföld jut szóhoz. A VII—IX. terem 
a mai román területen élő magyar népcsopor-
tok, főként a székelyek művészi tevékenységé-
ről ad képet. A középső termet az Alföld fog-
lalja el. 

A képes katalógushoz Hóman Bálint kultusz-
miniszter írt előszót. A népművészet értékének 
felismerése — írja a miniszter — a nemzetek ba-
ráti kapcsolataiban olyan láncszem, amelynek 
erejét és jelentőségét nem lehet eléggé nagyra 
becsülni. Befejezésül a miniszter annak a kíván-
ságának ad kifejezést, bárha ez a kiállítás is elő-
mozdítaná a két szomszédnép hagyományos ba-
rátságának kimélyítését ós a szellemi javak ki-
cserélését. 

Pertner dr. államtitkár a következőket írja: 
A közös történelem által velünk szoros kapcsolat-
ban álló magyar népnél különösen nagyra tart-
juk azt az erősen jellegzetes nemzeti sajátságot, 
amely a magyar népművészet termékeiben meg-
nyilvánul. E benyomások és befolyások iránt 
talán sehol sem oly nagy a fogékonyság, mint 
éppen Ausztriában. A kiállítás megvalósításáért 
elsősorban a magyar kormányköröknek kell kö-
szönetet mondani. De az osztrák közoktatásügyi 
minisztérium is élénk érdeklődéssel karolta föl 
a tervet. 

Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter meg-
koszorúzta a Hősök Emlékművét. Hatalmas ba-
bérkoszorút helyezett el az Ismeretlen Katona 
sírján. A koszorú piros-fehér-zöld szalagján a 
következő felírással: Az osztrák hősök iránt ke-
gyeletes megemlékezéssel, a magyar királyi val-
lás- és közoktatásügyi miniszter. Rövid csendes 
ima után a miniszter megszemlélte az emlék-
művet. 

A miniszter látogatást tett Miklas szövetségi 
elnöknél. Meglátogatta a Collegium Hungaricu-
mot s felhasználta az alkalmat arra, hogy az ille-
tékesekkel megtárgyalja a magyar intézménye-
ket érintő gazdasági kérdéseket. 

A magyar-osztrák kulturális egyezmény ünne-
pélyes aláírása Schuschnigg kancellár dolgozó-
szobájában ment végbe. A szerződést osztrák 
részről Schuschnigg szövetségi kancellár és 
Berger-W aldenegg külügyminiszter, magyar 
részről pedig Hóman Bálint vallás- és közokta-
tásügyi miniszter és Apor Gábor báró bécsi 
magyar követ írta alá. A szertartásnál jelen 
voltak osztrák részről Pertner dr. közoktatás-
ügyi államtitkár, magyar részről pedig Petri 
Pál és Szily Kálmán vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumi államtitkárok. 

A kölcsönösség elvén felépült egyezményben 
mindenekelőtt kijelenti a magyar kormány, hogy 
Bécsben továbbra is fenntartja a Collegium Hun-
garicumot és a Klebelsberg Kuno gróf Magyar 
Történetkutató Intézetet. Az osztrák kormány 
viszont a bécsi tudományegyetemen vendégtanár 
által ellátandó tansaéket állít fel a magyar tör-
ténelem, vagy irodalom számára. Erre a tan-
székre az osztrák közoktatásügyi kormányzat a 
magyar kormány által javasolt több tudós közül 
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A magyar-osztrák kultúregyezmény aláírása. 

hív meg egyet. Ezenkívül mindkét állam — lehe-
tőleg egyforma mértékben —• megvalósítja a fő-
iskolai tanárcserét és lehetővé teszi bizonyos kor-
látozott számú vendégelőadások megtartását, ké-
sőbb pedig egyes szemináriumokban németnyelvű 
előadások tartását és a lehetőség szerint a tudo-
mányos intézetekben kölcsönösen munkahelyet 
biztosít a tudósok és kutatók részére. Mindkét 
állam bizonyos korlátoltszámú diák számára 
(összesen legfeljebb 12—12 diák egy iskolai évben) 
ugyanolyan feltételeket ad a tandíjfizetés te-
kintetében és a két állam kulturális érintkezé-
sét körülbelül ugyanúgy szabályozza és rend-
szeresíti, amint az a lengyel és az olasz egyez-
ményben történt. 

Schuschnigg kancellár és felesége villásreggelit 
adott Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és felesége tiszteletére, melynek kereté-
ben Schuschnigg kancellár az egyezmény alá-
írása alkalmából melegen üdvözölte Hóman 
minisztert. 

— Megtiszteltetést és nagy örömet érzek azon 
— mondotta a kancellár —, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr őexcellenciáját ma kö-
rünkben üdvözölhetem. Örömünk annál nagyobb, 
mert megadja nekünk az óhajtott alkalmat, hogy 
Magyarország és Ausztria szellemi és kulturális 
jóviszonyát, amely évszázadokon át a történelmi 
fejlődés minden fordulata közepette megvalósult, 
kulturális egyezmény létesítésével továbbra is 
kiépítsük és a távoli jövő számára is népeink 
tudatába bevéssük. Magyarország, Olaszország 
és Ausztria kulturális értékeinek kölcsönös ki-
cserélése, amelyek megélénkítésének a római 
jegyzőkönyvek egyengették útját, elsősorban 

Európa megbékélésének célját szolgálja. Aligha 
van két állam, amelyeket a közösen elviselt szen-
vedések és a közösen ünnepelt sikerek annyi em-
léke fűzne össze, mint Magyarországot és Auszt-
riát. 

Népeink, melyek területileg határosak és roko-
nok, évszázadokon át saját érvényesülésük és 
kölcsönös teljesítményük becsületes elismerésé-
nek büszke tudatában teljesítették a gondviselés 
részéről nekik kijelölt feladatokat. Ausztria és 
Magyarország őrzői voltak az európai művelő-
tlésnek és a keresztény szellemnek az ellenséges 
erők minden támadásával szemben, őrzői voltak 
történelmi hagyományoknak és megvalósítói 
országaik határain túl is ismert kultúráknak és 
ekként Európában és az egész világon olyan ne-
vet szereztek, amely mindenütt tiszteletet és 
tekintélyt élvez, ahol emberek laknak, akiknek 
érzékük van a történelmi fejlődés nagysága és az 
emberi szellem halhatatlan mesterművei iránt. 

— Emelem poharamat Őfőméltósága, a Kor-
mányzó Ür egészségére és az ezeréves magyar 
nemzet nagyságára és fényére, amellyel minket, 
úgy érezzük, becsületes barátság és őszinte szel-
lemi megértés fűz össze. 

A kancellár üdvözlésére Hóman Bálint beszé-
dében többek között ezeket mondta: 

— Az egyezmény, amelyet a szövetségi kancel-
lár úrral megbízásunkból kifolyólag imént meg-
kötöttünk és aláírtunk, egyszersmind szerves 
része annak a koncepciónak, amely három nem-
zet — az olasz, osztrák és magyar nemzet — tör-
ténelmi sorsközösségben gyökerező, szellemi és 
érzelmi kapcsolatokon alapuló barátságának el-
mélyítését és biztosítását célozza. A gazdasági 
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együttműködést szabályozó egyezmények után a 
nemzetközi szerződések rendszerében korábban 
ismeretlen kulturális egyezmények létesítésének 
útjára léptünk, mert tudjuk, liogy a nemzetek 
közötti barátság valóban mély és állandó csak 
akkor lehet, ha szellemiségünknek is megvannak 
a közös vonásai, kultúrájuknak megvan a közös 
alapja. 

— A mult esztendő karácsonyán Szövetségi 
Kancellár Úr a történetfilozófia mélységeibe 
hatoló elmélkedéssel állapította meg a kultu-
rális együttműködés, a szellemi kapcsolatok 
fontos szerepét a nemzetek közötti érintkezés-
ben. Ennek a világszemléletnek a tükrében a 
nemzetek barátságos együttműködése csak a 
szellemi együttműködés alapján, a szellemi ja-
vak kölcsönös kicserélésével, a kulturális élet 
tényezőjének közelebbhozatalával képzelhető el. 

- Adja Isten, hogy a mult században domináló 
materiális életfelfogással szemben korunkban 
győzedelmeskedő spirituális életfelfogás jegyében 
nemzeteink között évszázadok óta fennálló törté-
neti barátság teljesen kivirágozzék s hogy a ma 
perfektuált kulturális egyezmény szilárd és el-
mozdíthatatlan alapköve legyen ennek a barát-
ságnak. 

— Poharamat emelem az osztrák államszövetség 
elnökének, Mihlas Öexcellenciájának, valamint a 
Szövetségi Kancellár Úr Öexcellenciájának 
egészségére és a nenies osztrák nép boldogulá-
sára. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter tiszteletére a lieiligenkreuzi rendházban Pöck 
apát fogadást rendezett. Az apát a miniszterhez 
intézett beszédében emlékezett azokra a szellemi 
és közművelődési kapcsolatokra, amelyek a cisz-
tercitákat Magyarországhoz fűzik. 

Az üdvözlésre Hóman miniszter a következő 
szavakkal válaszolt: 

— Mint a magyar történet kutatója, sokszor 
kerültem szembe e tisztes rendház múltjára vo-
natkozó adatokkal. Ismerem e szent kolostor dicső 
múltját; ismerem azokat a történeti kapcsolato-
kat, amelyek lakóit egykor a magyar ciszter-
citákhoz fűzték. Mint magyar történetíró, me-
leg hálával köszönöm Főtisztelendő Apát .Űr 

szíves üdvözlését, de mint magyar közoktatás-
ügyi miniszter is hálás vagyok érette, mert hi-
szen az én kedves munkatársaimnak, a magyar-
országi cisztercita tanítórend tagjainak rend-
társai részéről ért ez a megtiszteltetés. Még egy-
szer köszönöm a szíves és megtisztelő fogad-
tatást. 

Hóman miniszter nagy érdeklődéssel tekintette 
meg a kolostor múzeumának gazdag anyagát. 

Hóman Bálint tiszteletére a bécsi Opera dísz-
előadást rendezett, ahol Mascagni „Parasztbeosü-
let"-ét adták Pataky Kálmánnal és Németh 
Máriával, utána pedig az „Elssler Fanny"-t, 
amelyben az osztrák táncművészet kiválóságai 
léptek fel. 

Az előadás után Pertner dr. közoktatásügyi 
államtitkár a magyar miniszter tiszteletére foga-
dást rendezett az állami Opera márványtermében. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter elutazása előtt fogadta az osztrák sajtó 
képviselőit, akik előtt hosszabb nyilatkozatot 
tett, amelyben többek között a következőket 
mondotta: 

— Magam, mint a spirituális világszemlélet-
nek a történeti tudomány terén meggyőződéses 
híve, igen nagy jelentőséget tulajdonítok ezek-
nek az egyezményeknek. A középkorban a ke-
resztény univerzálizmus mindent átfogó nagy 
eszmei mczgalma egyazon kultúrközösségbe 
tudta összefogni Nyugat- és Közép-Európa min-
den államát és nemzetét s e kultúrközösség kö-
zött eszményei érdekében nagy politikai és 
gazdasági vállalkozásokat is létre tudott hozni. 
Semmi akadálya sem lehet tehát annak, hogy 
egymáshoz szoros történelmi kapcsolatokkal fű-
zött, egymással százados barátságban élő nem-
zetek napjainkban is a szellemi együttműkö-
désben, az intenzív kulturális érintkezésben ta-
lálják meg azt az alapot, amelyen a maguk tör-
téneti sorsközösségben gyökerező barátságának 
épületét betetőzhetik. Az osztrák-magyar kul-
turális egyezménynek ez a sorsdöntő szerepe 
annál is inkább adva van, mert nem új kapcso-
latokat kíván létesíteni, hanem már meglévő 
érintkezések fennmaradásának biztosítását cé-
lozza. 

P E T R I P Á L B C C S Ű Z A S A , 
T A S W Á M - N A G Y A N D R Á S t D V Ö Z L É S E 

Mint ismeretes, Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója, Petri Pál kultuszminiszteri állam-
titkárt az I. osztályú magyar érdemkereszttel 
tüntette ki s a kormánnyal egyidőben történt 
lemondását elfogadta s ugyanakkor a kultusz-
minisztérium politikai államtitkárává Tasnádi-
Nagy Andrást nevezte ki. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
tisztviselői március hó 7-én búcsúztak el Petri 
Páltól, a közoktatásügyi minisztériumnak 13 
éven át volt politikai államtitkárától és ugyan-
akkor mutatkozott be az új politikai államtit-
kár, Tasnádi-Nagy András a minisztériumban. 
Résztvettek az ünnepségen a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium tisztviselői kara és a 

budapesti tudományos és művészeti országos 
intézetek vezetői. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a távozó és az új államtitkárral együtt 
jelent meg a kultuszminisztérium egybegyűlt 
tisztviselői előtt s a következő beszéddel búcsú-
zott Petri Pál államtitkártól: 

Kegyelmes Uram, Kedves Barátaim! Minisz-
terek és államtitkárok távozása és jövetele, bú-
csúztatása és üdvözlése nagyon gyakori ese-
mény. Szinte megszokottá, hétköznapivá vált. 
A mai búcsúztatás és a mai üdvözlés mégsem 
megszokott. Ami nektek első pillanatra fel-
tűnik, bizonyára az, hogy akit búcsúztatnak és 
akit üdvözölnek, együtt jelentek meg köztetek. 
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És megjelent velük a miniszter is, aki az egyik-
nek tegnapig főnöke volt, a másiknak pedig a 
mai naptól főnöke. Hogy a búcsúztatás és üd-
vözlésnek ezt a különleges formáját választot-
tuk. annak az az oka, hogy dokumentálni kí-
vánjuk, hogy nem valakinek a minisztériumból 
való eltávolításáról és másvalakinek idetörek-
véséről van szó, hanem egy baráti aktusról, 
amelynek során két kitűnő férfiú másként he-
lyezkedik el az életben. 

— Hangsúlyozni kívánom, hogy amikor jöt-
tem, Petri Pál igen tisztelt barátom már tá-
vozni akart s lemondási szándékát utóbb két-
szer, szóban és írásban megismételte. Eddig 
határozott kérésemre maradt meg, mert én úgy 
éreztem, hogy az első időben, az első két és fél 
év alatt különösen szükségem volt az ő szíves 
baráti, szakavatott támogatására. Az én kéré-
semre hajlandó volt az államtitkár úr őnagy-
méltósága ezt a munkát tovább vinni és ennek 
köszönhetjük, hogy a kultuszminisztériumi 
államtitkárok sorában a leghosszabb időt töl-
tötte el. Ez a hosszú idő, közel 13 esztendő, 
mindnyájatokat meggyőzhetett arról, ahogy 
minisztereit is meggyőzte, hogy Petri Pál min-
denkor kötelességén túlmenően állította a ne-
velésügynek és a minisztériumnak szolgálatába 
teljes tudását, tehetségét, kiváló képességeit, 
szakértelmét. És amikor most kiválik a minisz-
térium kötelékéből, meg vagyok győződve, hogy 
mint kültag továbbra is mellettünk marad. Ezt 
a hosszú, értékes működést én külön is meg-
köszönöm Öexcellenciájának és különösen kö-
szönöm azt a baráti szolgálatot, amit nekem 
tett. És arra kérlek, Kedves Barátom — mon-
dotta a miniszter Petri Pálhoz fordulva —, 
hogy amikor a mi szeretetünktől, tiszteletünk-
től és megbecsülésünktől kísérve, közülünk tá-
vozol, a Te kipróbált tudásodat és munkaerődet 
mint magánember is légy szíves a mi rendel-
kezésünkre bocsátani. 

A miniszter beszéde után az egybegyűltek 
Petri Pált lelkesen ünnepelték. 

A miniszter beszéde után Szily Kálmán, a 
kultuszminisztérium államtitkára, a következő 
szavakkal üdvözölte a minisztert, az új állam-
titkárt és búcsúzott a távozó Petri Páltól: 

Nagyméltóságú Miniszter Úr, Kegyelmes 
Uram! Az ország politikai életében vagy a kor-
mányhatalom tekintetében végbemenő változá-
sok a minisztériumokat elsősorban személyi 
vonatkozásban érintik. A most bekövetkezett 
változás nem hagyta érintetlenül ezt a minisz-
tériumot sem, amennyiben őszinte sajnála-
tunkra Petri Pál politikai államtitkár úr 
Őexcellenciája távozik állásából. Mielőtt azon-
ban e változással foglalkoznánk, engedje meg 
a Miniszter Ür Őexcellenciája, hogy röviden ki-
térjünk arra, ami nem változott, ami meg-
maradt. A kultuszminisztérium valamennyi 
tisztviselője igaz örömmel értesült, hogy a mi-
nisztériumnak legfelsőbb vezetésében nem tör-
tént változás. A mi miniszterünk továbbra is 
Hóman Bálint Őexcellenciája maradt. Méltóztas-
sék elhinni, hogy nem szubjektív személyi tekin-
tetek provokálják ezt az örömet, hanem az ország 

kultúrájáért aggódó hazafias érzés. Nagyméltó-
ságod eddigi két és féléves minisztersége alatt egy 
hatalmas munkaprogramm körvonalait terem-
tette meg, amely munkaprogramm azt célozza, 
hogy jövőben az eddiginél sokkal nagyobb mér-
tékben a magyar iskola minden fajtája ne csu-
pán ismereteket, tudományt nyújtson, hanem 
testben-lélekben erős magyarokat neveljen. Ez 
a munkaprogramm azt célozza, hogy az egye-
temek és tudományos intézmények a legmeg-
felelőbb szervezettel és a legnagyobb hatások-
kal végezzék szakemberképző, tudósnevelő és 
kutató munkájukat. Ez a munkaprogramm azt 
célozza, hogy a magyar nemzeti kultúra necsak 
kiváltságosak kincse legyen, hanem abból a 
nemzet minél szélesebb rétegei részesüljenek. 
Ez a munkaprogramm azt célozza, hogy kultú-
ránk legnagyobb értékei necsak hazánkban jus-
sanak kellő megbecsüléshez, hanem a velünk 
barátságos nemzetekhez is átjussanak. Valóban 
tárgyi alapon tölti el tehát öröm az összes tiszt-
viselők szívét, amikor nem kell tartani a 
munkaprogramm elapadásától, más vágányra 
való átsiklásától, mert a tervező maga lesz a 
végrehajtó. A legtökéletesebb és minden rész-
letre kiterjedő sikeres végrehajtáshoz, a Minisz-
ter Űr Önagyméltósága elgondolásainak betető-
zéséhez kívánom az Isten áldását. 

Nagyméltóságú Államtitkár Ür! — szólt Szily 
Kálmán Petri Pálhoz. — Nagy sajnálattal ér-
tesültünk arról, hogy a most bekövetkezett kor-
mányváltozás során Kegyelmes Uram távozik 
a kultuszminisztérium kötelékéből. Távozik kö-
zel 13 esztendő, tehát páratlanul hosszú állam-
titkári szolgálat után és távozik olyan 13 esz-
tendő után, amilyen a magyar kultúra és a 
kultuszminisztérium történetében még nem volt. 
Emlékezzünk vissza, hogy Excellenciádat 1922-
ben a nagyemlékű Klebelsberg Kuno gróf bi-
zalma hívta meg erre az állásra. Meghívta 
olyan időben, amikor a nagy összeomlás után 
az országban még arra sem volt kialakult köz-
vélemény, hogy lehetséges-e egyáltalán a kul-
turális élet a szétszaggatott országban, a nem-
zet érdekében áll-e a csonka területen a meg-
maradt kultúrroncsokból és a nemzet áldozat-
készségéből kisajtolt téglákból a trianoni ma-
gyarság számára egy kultúrházat emelni ahe-
lyett a büszke épület helyett, amelyet az össze-
omlás romokba döntött. De Klebelsberg Kuno 
gróf nem tartozott a lemondok, sem a kishitűek 
közé. Ö az apostolok hitével hirdette, hogy a 
magyar nemzetnek, ha élni akar, elsőrendű 
szüksége a kultúra és ha a szomszédok verse-
nyében érvényesülni akar, ha régi nagyságá-
hoz közelebb akar jutni, meg kell szereznie a 
kultúrfelsőbbséget. Klebelsberg Kuno nemcsak 
hirdette ezt, hanem eszerint is cselekedett. En-
nek nyomán éveken át az ideális és reális alko-
tások egész sora halmozódott fel. Klebelsberg 
a kultúra hőskorát teremtette meg és Magyar-
országnak ettől a kultúrhőskorától Excellen-
ciád neve elválaszthatatlan. Excellenciád volt 
a nagy miniszternek legbensőbb, bizalmas 
munkatársa a tárca egész területén, de az alája 
rendelt ügykörökben kezdeményezett is és sa-
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ját maga újakat is alkotott. A kultúrának ez a 
hőskora nem tartott a mai napig. Klebelsberg 
Kuno gróf távozása után ez a hőskor megszűnt. 
A szép és hasznos alkotások lehetősége véget 
ért és elkövetkezett a végletekig menő takaré-
kosságnak, az értékes javak átmentésének ke-
serves, küzdelmes korszaka. És Petri Pál Őex-
cellenciája ebben az előzővel homlokegyenest 
ellenkező korszakban is hű maradt nevéhez, 
múltjához, egyéniségéhez és ahhoz az elvéhez, 
hogy a magyar kultúrát lehetőségig épségben 
kell megtartani. Excellenciád szívós kitartás-
sal, nehéz tárgyalásokkal, sokszor bámulatra-
méltó leleményességgel megtalálta a módokat, 
hogy ne menjenek veszendőbe az előző kultúr-
alkotások. Ha Petri Pál államtitkár úr műkö-
dését röviden akarjuk jellemezni, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a trianoni Magyarország 
számára felépített kultúrépület megteremtésé-
ben, e kultúrépületnek viharokkal szemben 
való ellenállóvá tételében neki felbecsülhetetlen 
érdemei vannak. De ezután az átfogó szintézis 
után részletes analízissel is ismertessük Petri 
Pál őexcellenciája működését. Az 5000 nép-
iskolai objektum, a modern és annyira bevált 
népiskolai tanterv megalkotása, a testnevelési 
főiskola felállítása, a testnevelésnek az összes 
iskolákban intenzívebbé tétele, a gyógypedagó-
giai intézményeknek világviszonylatban is ma-
gas színvonalra emelése, a gyógypedagógiai 
tanárképző főiskola és szaktanács megalkotása, 
a szívéhez annyira közelálló Julián Egyesület 
áldásos munkájának zavartalan biztosítása, a 
bajbajutott felekezeti iskolai tanítók anyagi 
helyzetének megjavítása, a képzőművészeti ki-
állítások felkarolása, a főiskolai világbajnok-
ság előkészítése: mind beszédes tanúi annak a 
kezdeményező, szervező és alkotó munkának, 
amely Petri Pál itteni működését jellemzi, de 
egyúttal harmonikusan egymáshoz illő mozaik-
kövei annak az emléknek, amely Petri Pál 
Őexcellenciájának, mint kultuszminisztériumi 
államtitkárnak működését megörökíti. 

Kegyelmes Uram! Te büszke lehetsz ezekre 
az alkotásokra, mert kevés magyar ember van, 
aki elmondhatja magáról, hogy az alkotások 
ilyen színgazdag és maradandó sorozatával 
ajándékozta meg a hazát. Az alkotásoknál a 
kultuszminisztérium tisztviselői voltak munka-
társaid, akiket bölcs tanáccsal, jóakaratú veze-
téssel segítettél a munka elvégzésében ma, ami-
kor, Kegyelmes Uram, eltávozol a kultusz-
minisztérium kötelékéből, engedd meg, hogy 
munkatársaid nevében megköszönjem a hiva-
talos érintkezés során nyert szakavatott irányí-
tást és sok jóindulatot. És engedje meg őexcel-
lenciája, hogy a tisztviselői kar örömének ad-
jak kifejezést, amiért Őexcellenciája kimagasló 
munkáját a Kormányzó Űr őfőméltósága a ma-
gyar érdemkereszt I. osztályának adományozá-
sával annyira kiemelni kegyeskedett. Kérem, 
hogy Excellenciád tartsa meg régi munkatár-
sait szíves emlékezetében és azt kívánom, hogy 
a kultuszminisztérium kötelékén kívül is, mint 
Petri Pál, jól érezze magát, állandó jó egész-
ségnek örvendjen, hosszú ideig éljen és mint-

hogy Petri Pálnál az élet annyi, mint munka, 
még sokáig dolgozzék a haza javára. 

Hóman Bálint kultuszminiszter és Szily Kál-
mán államtitkár beszédére Petri Pál a követ-
kezőket mondotta: 

Kegyelmes Uram! Igen Tisztelt Barátaimf 
A válás mindig nehéz és fájdalmas, különösen, 
ha kedves munkatársaktól kell elszakadni, akik-
kel sok év óta együtt dolgoztunk. Enyhíti azon-
ban számomra az elválást e megható, valóban 
gyönyörű búcsúztatás. Megvallom, hogy ma-
gamnak is részem volt abban, hogy nagyra-
becsült utódommal együtt jelentünk meg köz-
tetek, mert én fejeztem ki ezt a kérést. Mind-
ketten egy célért dolgozunk, jusson kifejezésre, 
hogy nem ellenséges érzéssel megyünk-jövünk, 
hanem mint két jóbarát. Nagyon jól esett, hogy 
elgondolásomat Őexcellenciája melegen fel-
karolta s most együtt állhatunk itt előttetek: 
az egyik kéri a bizalmat a jövőre, a másik meg-
köszöni a múltban kapott támogatást. 

— Kedves Barátaim! Tizenhárom év nagy idő 
még egy intézmény, a kultuszminisztérium éle-
tében is, még nagyobb egy ember életfolyásá-
ban. 31 éves tisztviselői multamból 13 évet töl-
töttem a kultuszminisztérium politikai állam-
titkáraként, úgyhogy ezt a minisztériumot épp-
úgy anyaminisztériumomnak tekintem, mint a 
miniszterelnökséget, ahonnan idekerültem. Min-
denkor igyekeztem azt az érzést itteni működé-
sembe belevinni, hogy nem távolból, hidegen 
szemlélem a ti munkátokat, hanem veletek ér-
zek és veletek küzdök. Ha a távozásomat va-
lami megédesíti, úgy az, hogy ezt ti megérez-
tétek és szívem szeretetteljes dobbanása a ti 
szívetekben visszhangra talált. 

— Az én távozásom a magyar bürokrácia szer-
vezetéből való kilépésemet jelenti. Őszintén 
mondhatom, felemelt fővel, büszkén hagyom el 
ezt a pályát. Ha visszagondolunk arra a nagy 
fellendülésre, amely a magyar alkotmányosság 
helyreállítása, 1867 óta kulturális és gazdasági 
téren történt, mindenki kénytelen megállapí-
tani, hogy e fellendülés minden más tényezőnél 
inkább a tisztviselői karnak köszönhető. A há-
ború előtt és után is a politikai életben felvetett 
eszmék közül az, amit a végrehajtó hatalom fel-
karolt és ápolt, ment át az életbe. Nem szégyen, 
sőt büszkeség, ha valaki a hivatalnoki kar 
tagja, különösen, ha vezető állásban levő tagja 
lehetett. Egész hosszú pályámon mindig ugyan-
abban az eszmekörben dolgoztam, amelyet Szily 
Őméltósága a miniszter úrhoz intézett szavai-
ban említett és amelyet Hóman Őexcellenciája 
Programm jában a legpregnánsabban jutatott ki-
fejezésre. A háború után a kultúrpolitikának 
szükségképen rá kellett jönnie arra, mennyire 
fpntos a harmonikus embernevelés. Az egyoldalú 
ismeretnyujtás vagy tudósképzés helyett a jel-
lemek megacélozására törekvő erkölcsi nevelés 
s az értelmi nevelés párhuzamban a testi neve-
léssel; ez ma már mindenki által elismert peda-
gógiai Programm. És az is, hogy a magyar nem-
zeti öntudatot és önérzetet kell az új magyar 
generáció lelkébe belenevelni. De éppoly ve-
zető kultúrpolitikai gondolat az is, hogy a gya-
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korlati ismeretek oktatására nagy gendot keli 
fordítani és ezekre a szakiskolák fejlesztése ré-
vén, de a többi iskolafajok körében is nagy 
súlyt kell vetni. Ezeknek a kultúrpolitikai el-
gondolásoknak jegyében dolgoztam néliai gróf 
Klebelsberg Kuno minisztersége alatt egy fel-
felé ívelő hatalmas Programm végrehajtásában, 
de dolgoztam utóbb, azok védelmében, a ma-
gyar kultúrjavaknakjobb korszak részére való 
átmentése érdekében is. Ezek az elgondolások 
vezettek minden miniszter alatt, ezek éltek min-
denkor lelkemben, s igen örvendtem, hogy ezeket 
éppen Hóman Bálint miniszter úr Őexcellen-
ciája foglalta össze költségvetési beszédében leg-
szebben. Hogy mit tettem az elmúlt közel 13 
esztendő alatt, azt nem sorolom fel, hiszen műkö-
désemet érdemem felül méltatta Szily Őméltó-
sága. Csak egy személyi reminiszcenciát aka-
rok megemlíteni; az, hogy most itt szemben áll-
tok velem, nemcsak szeretetetek jele, hanem 
az idők múlásának is jele; nagyon sokan hiány-
zanak azok közül, akikkel idejövetelemkor, be-
mutatkozásomkor, e teremben szemben állhat-
tam. Végkép eltávozott közülünk Tóth Lajos 
államtitkár patinás nemes egyénisége, a köte-
lességteljesítés mintaképe; nyugalomba vonult 
a szelídlelkületű Gévay-Wolff Nándor állam-
titkár, hű munkatársaim közül Szűcs István és 
Pogány Frigyes, hogy csak találomra néhányu-
kat említsem. Itt látom ellenben az ifjú gene-
láció egész raját, mely ugyanazon kötelesség-
teljesítés, igyekezet jegyében sorakozik a mi-
niszter zászlaja alá. Kövessétek Öexcellénciája 
elgondolásait teljes lélekkél, mozdítsátok elő 
azokat erős meggyőződéssel. Nem lehet célom, 
hogy programmot adjak, csak azt hangsúlyo-
zom, hogy a nemzeti és. harmonikus emberneve-
lés, a művészetnek nemzeti irányban való kul 
túsza, az irodalomban is a nemzeti szellem áp»7 
lása, a külföldön tudományunkkal, művésze-
tünkkel és minden nemzeti értékünkkel a ma-
gyar munka becsületének megszerzése volt a 
célom és azután az ősi pilléreknek erősítése, 
amelyeken a történeti Magyarország nyugszik 
és itt százados intézményeink sorában elsőhe-
lyen egyházainkra gondolok, melyeknek erőit 
növelni, autonómiáját ápolni, megvédeni és fej-
leszteni kötelességemnek ismertem. Ezek a most 
csak említett gondolátok olyan kardinális pon-
tok, amelyeknek minden időben mindenkit írá-
nyítaniok kell. Amikor idejöttem, elhatároztam, 
hogy apolitikusan dolgozom s azt hiszem, el kell 
ismernetek, hogy működésem alatt sohasem ve-
zettek a politikus szempontjai, hanem mindig a 
kultúra érdekei s talán azért is lehettem oly 
sokáig köztetek. Mindenkor kéz a kézbe, szere-
tettel és a ti támogatástokkal tudtunk eredmé-
nyeket elérni. Ügy érzem, hogy nemcsak a mun-
kaerőt, a tehetséget felhasználó vezető voltam, 
hanem a szeretetteljes, megértő főnök, aki a 
munkát mindenkor méltányoltam. Nem ártot-
tam senkinek tudatosan. Igyekeztem mindenki-
nek hóna alá nyúlni, kívánságát teljesíteni. 
A magyar hivatalnoki kar testvériségét képvi-
seltem és 13 évi működésemet az tette boldoggá, 
hogy a kultuszminisztérium tisztviselői kara 

Petri Pál", az I. osztályú érdemkereszttel kitüntetett 
távozó államtitkár. 

mögöttem és mellettem állt. Ezt a szeretetét, 
rokonszenvet, megértést tartsátok meg, kérlek, 
továbbra is, ne felejtsetek el, csak a rosszat, 
amit esetleg, szándékomon kíviil tettem. Isten 
áldásával munkálkodjatok továbbra a magyar 
kultúra javára, hazánk feltámadására. 

Petri Pál búcsúbeszéde után Szily Kálmán 
államtitkár Tasnádi-Nagy András új államtit-
kárt a következő szavakkal üdvözölte: 

Méltóságos Államtitkár Úr! A Kormányzó 
Űr őfőméltósága, a kormányelnök úr Őnagy-
méltósága és elsősorban a miniszter úr Öexcel-
leneiájának bizalma alapján Méltóságodat 
állította a Petri Pál Őexcellenciája távozásá-
val elárvult politikai államtitkári helyre. 
Méltóságod erre a helyre harmonikus követke-
zetességgel kialakult életpályáján már vezető 
pozícióból jutott át, mint közéletünk markáns 
egyénisége. Aki Tasnádi-Nagy Andrást közel-
ről, távolról, vagy csak híréből ismeri, nagy-
jában tisztában van azzal, mit jelent ez a név. 
Jelenti a kitűnő elméleti és gyakorlati jogászt, 
a kiváló szervezőképességet, jelenti a páratlan 
energiát, a gyors ítélőképességet, a munkasze-
retetet és más munkájának megbecsülését; és — 
ami éppen a kultuszminisztérium falai között 
nem közömbös — jelenti a meg nem alkuvó. 
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sziklaszilárd nemzeti érzésű magyart és je-
lenti református egyházának olyan hű fiát, 
aki más egyházak íiában nem vetélytársat lát, 
hanem a közös magyar sorsban a jobb jövőért 
küzdő magyar testvért. 

— Méltóságod előtt a kultuszminisztérium 
speciális problémái sem idegenek. Méltóságod 
a magyar kultúra feladatai iránt már szülő-
háza, tiszteletreméltó édesatyja révén elfogult. 
Nem csoda, ha önmaga nemcsak a kultúra 
egyik-másik ágában jártas, hanem a szó szoros 

Tasnddi-Nagy András, az új politikai államtitkár. 

értelmében kultúrember, aki a kultúra minden 
ága iránt beható, sokszor aktív érdeklődést ta-
núsít. És nyilvános szereplésében is kicsiben 
csak azt csinálta, amit itt nagyobb mértékben 
lehet tennie: értékes munkát az egyházi élet 
terén. A kultuszminisztérium tisztviselői ezért 
a legnagyobb szeretettel, tisztelettel és a leg-
nagyobb bizalommal, legjobb várakozással fo-
gadták Méltóságod államtitkári kinevezését. 
Engedje meg Méltóságod, hogy a kultuszminisz-
tériumi tisztviselők becsületes munkáját fel-
ajánljam és arra kérjem Méltóságodat, hogy vi-
seltessék bizalommal irántuk. Én mondhatom, 
hogy megérdemlik, aki már közel öt év óta dol-
gozom velük együtt. Viseltessék bizalommal e 
valóban derék, önzetlen és csak a kultúrát szem 
előtt tartó tisztviselői kar iránt. Ebből a köl-
csönös megbecsülésen alapuló munkából Isten 
segítségével nagy sikerek, gazdag eredmények 
szülessenek meg. 

Tasnádi-Nagy András államtitkár az üdvözlő-
beszédre így válaszolt: 

Kegyelmes Uram! Igen tisztelt Uraim! En-
gedjétek meg, hogy mindjárt ezt a kifejezést 
használjam, azokkal szemben is, akiket csak 
ma ismerek meg: Kedves Barátaim! Nagyon 
jóleső érzés az, ha valaki egy új körbe belép 
és nem hideg csend fogadja, hanem a házigazda 
meleg üdvözlése. Ez a jóleső érzés hatja át szí-
vemet, amikor új hivatali munkahelyem küszö-
bét átlépem. Nagyon jól esett az a szíves fogad-
tatás, amelyben a Miniszter Ür Őexcellenciája 
és az Államtitkár Űr Őméltósága részesített. 
Nagyon köszönöm azokat a kedves és képessé-
geimet messze túlértékelő, dicsérő szavakat, 
amelyekkel az Államtitkár Űr Őméltósága kö-
szönteni szíves volt. Nagyon jól esik, hogy 
Petri Pál Őexcellenciája szinte kézből-kézbe 
adja át nekem a kulturális munka szerszámait 
és eszközeit. 

— Olyan helyről jöttem, amelyet tárgyi és 
személyi szempontból egyaránt megszerettem. 
De érzem, hogy olyan helyre jöttem, amelyet 
hamarosan meg fogok szeretni. Az a miniszté-
rium, amelynek munkásává lettem, neve szerint 
elsősorban vallásügyi minisztérium. A minisz-
tériumnak tehát elsőrendű feladata, hogy a 
nemzet széles rétegeinek hitét erősítse. Meg-
győződésem, hogy magyar hitves, magyar anya 
csak hitvalläßos nő lehet és szilárd meggyőző-
désem, hogy teljes értékű magyar férfiú is csak 
az lehet, akinek egész hite van. Az élet nehéz 
útját ingadozás nélkül csak az járhatja, aki 
Isten kezébe tette le sorsát. Ezért boldog va-
gyok, hogy részese lehetek egy olyan országos 
munkának, amelynek célja a hit kimélyítése és 
hogy azt, amit e tekintetben egyházi téren tet-
tem, a minisztériumban folytathatom tovább. 
Hangsúlyozom, amint Őméltósága is mondotta, 
hogy bár ragaszkodom református hitemhez, 
csak a béke szellemében tudom az egyházak 
együttműködését elképzelni. Csak a béke szel-
lemében lehet alkotni, a békétlenség magát a. 
hitet öli meg. 

— Másik terrénuma a minisztériumnak, neve 
szerint, a közoktatásügy. Helyesebb volna, ha. 
tágabb fogalmat mondanánk: ez a miniszté-
rium a magyar kultúra minisztériuma. A köz-
művelődés nagyjelentőségű mindenütt, de külö-
nösen nagyjelentőségű a mi szegény országunk-
ban. Nagy anyagi erőkkel rendelkező országok 
felállíthatnak hadseregeket, repülőrajokat és 
így védhetik nemzeti létüket, nekünk nincs pén-
zünk ilyenekre. De arra van erőnk, hogy jó 
könyveket adjunk ki, jó képeket fessünk, jó is-
kolákat tartsunk fenn. Vannak kiváló tudó-
saink, íróink, képzőművészeink, színművészeink. 
A mi ifjaink kenyéren és vizén élve is kiváló 
sportemberekké, sőt világbajnokokká tudtak 
lenni. A mi számban kicsi és anyagiakban 
gyenge nemzetünket magasan fel tudjuk emelni 
erkölcsi és szellemi téren. Ennek a kulturális 
tevékenységnek irányítása folyt eddig is a kul-
tuszminisztériumban és ebbe szeretnék ezen-
túl munkámmal én is belekapcsolódni. Ehhez, 
elsősorban a Miniszter Űr őexcellenciájának 
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bizalmára van szükségem. Ö megajándékozott 
vele és én igyekszem, hogy erre mindenkor 
méltó legyek. Másodszor a ti barátságtokat, a ti 
munkatársi támogatástokat kérem. Együttesen 
sikert érünk el, egymás nélkül alig remélhetünk 
má6t, mint sikertelenséget. Én baráti szerete-

tembe fogadlak mindnyájatokat, bizalommal 
kérem, hogy ti is fogadjatok barátságtokba. 
A fő vágyam az, hogy munkám folytatásában 
eleget tehessek az írás szavának: Aki első akar 
közületek lenni, legyen a ti szolgátok. Én a ma-
gyar kultúra hű szolgája akarok lenni. 

I K E G F I G Y E L É S I , P R O B L É M A M E G L Á T Á S É S 
M E G O L D Á S A T E R M É S Z E T R A J Z -

G A Z D A S Á G T A N T A M Í T Á S Á B A S f 
írta: KAPOSI KÁROLY" 

A mult iskolájának egyik jellegzetes ismertető 
jele, hogy a tanítás célját, problémáit, kérdéseit 
mindenkor csak a tanító vetette fel. Ez termé-
szetes jelenség volt. Hiszen a Herbart-féle is-
kola lélektana szerint a képzetek keletkezését, 
társulását egyedül a külső érzéki hatások dön-
tik el, az érzelmek csak a képzetek játékának 
folyományai, tehát másodlagos értékei a lélek-
nek. így tehát egyedül a tanító határozhatta 
meg és dönthette el, hogy mely képzetcsopor-
tokkal (problémákkal) óhajtja a gyermek lel-
két gazdagítani és fejleszteni és közvetve érzel-
meit, akaratát, erkölcsiségét alakítani. 

A mai cselekvő iskola lélektana szerint a gyer-
mek lelkének nem a képzetek a legmélyebb 
alapjai, nem a képzetek egyedüli alakítói. A 
gyermek egyéniségének és lelke fejlődésének, 
de különösen cselekvéseinek, munkáinak a kép-
zetvilág alatti ösztönök, törekvések, akarások, 
vágyak, indulatok, szenvedélyek ösztönszerű, 
természetes irányítói és rugói. Ez a belátás ve-
zeti a ma iskolájának tanítóját arra, hogy al-
kalmat és szabadságot ad — sőt kívánatosnak 
ós szükségesnek tartja —, hogy maga a gyer-
mek a lelkében élő ösztönszerű tudásvágyából, 
törekvéseiből, akarásából vessen föl kérdéseket, 
problémákat a tanítás céljául. 

Mely népiskolai tantárgyak tanítása kereté-
ben vetnek föl a gyermekek spontaneitásból 
kérdéseket, problémákat? Többévi tapasztala-
tom szerint általában mindazoknak a módszeres 
egységeknek anyagával kapcsolatban, melyek-
nek anyagát a gyermekek tervszerűen gyűjtött 
megfigyelései alapján dolgozzuk fel. A tantár-
gyak közül ilyen természetű egységek sorozata 
a természeti tárgyak, így tehát a természetrajz-
gazdaságtan is. 

Nyilvánvaló dclog, hogy erre a megfigyelő és 
kutató munkára az iskolának atkáimat kell 
adni és hogy céltudatosan kell erre a gyerme-
ket nevelni. Erre vonatkozóan a Tantervben és 
az Utasításokban a Természeti' és gazdasági 
tárgyak c. részében is találunk határozott köve-
telményt. „A kereső, megfigyelő munkára ne-
velnünk kell tanítványainkat." A gyermek is-
kolán kívül szerzett tapasztalatait, megfigyelé-
seit az iskolában hallgassuk meg, ilyenek gyűj-
tésére biztassuk őt és adjunk szempontokat 
neki." a növényt, állatot, gazdasági munkát 
nézzék, figyeljék, iránta érdeklődjenek, esetle-
ges kérdeznivalójukat szedegessék össze, mert 

mindenki hozzászólhat a tárgyhoz. (Lásd 383. 
lapon.) 

Az Utasítások a probléma-meglátásra és a 
probléma-megoldásra is adnak tanácsot. (Ter-
mészeti és gazdasági tárgyak c. rész 384. lapon.) 
„Amit a gyermek önállóan vagy a tanító irá-
nyítása mellett meglát, az eleinte csak egyszerű 
megállapítás." „A mi feladatunk, hogy a meg-
állapítottak okának keresése iránt felkeltsük 
az érdeklődést." 

Hogyan valósítható meg a Tanterv fenti ta-
nácsa és követelménye? Hogy erre a problé-
mára feleletet adhassak, bemutatok részint még 
vidéki tanmeneteimből, részint a mostani fő- f 
városi gyakorló-népiskolára készített tanmene-
teimből néhány tipikus módszeres egységet a 
hozzákapcsolt megfigyelési, érdeklődési felada-
tokkal és előírt gyűjtőmunkával. 
' Kiszakított részletek a IV. osztály (vidéken) 

(é"rmészetrajzi-gazdaságtani tanmenetéből: 
Szeptember II. hetéből: Miből lesz a paradi-

csom? Virág, megtermékenyítés. Táplálkozás. 
Mag. — A paradicsom érése. Eltevése. Vetőmag. 

Figyeld meg a paradicsom virágját! Száll-e 
a* virágjára méh? Emeld le egy elvirított virág 
csészéjéből a megbarnult szirmokat! Keresd 
meg kertetekben a legkisebb és a legnagyobb 
páradicsömot! Csinálj paradicsomból nagyság 
szerint sorozatot! Számláld meg, hány paradi-
csom van a legbővebb termő töveken! Hány 
paradicsom fér egy kg-ra? Harapj bele egy 
érett és egy még éretlen paradicsomba! Hogyan 
érleli meg édesanyád a félig éretteket? Kerte-
tek mely részében ért meg korábban és jobban 
a paradicsom? Figyeld meg, hogyan teszi el 
édesanyád a paradicsomot! 

Október IV. hetéből: A szarvasmarha élet-
módja, szervei. 

Figyeld meg a tehenet az istállóban, a jászol 
mellett! Hogyan, mivel etetik? Figyeld meg a 
legelésző tehenet! Figyeld meg a szekérben, já-
romba fogva! Figyeld meg lábait és lábainak 
nyomát sárban! Figyeld meg pihenés közben! 
Figyeld meg, hogyan védekezik a legyek ellen, 
a bántalmazói ellen! Figyeld meg a tehenet 
borjújával! Figyeld meg, hegy an fejik meg, 
hogyan kezelik a tejét! 

Január III. hetéből: A mókus életmódja, 
szervei. 

Emlékezzetek vissza a kertünkben és a kirán-
dulásunk alkalmával megfigyelt mókusra! Te-
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gyetek jelentést, miért nem láttuk jól a fák 
ágai közt és hogyan menekült előlünk! Érdek-
lődjetek, hol a lakása! Ha alkalmatok van, 
figyeljetek meg mókust kalitkában! (Ha erdő-
kerülő gyermeke van az iskolában, jelentést té-
tetünk vele a mókus kártevéséről.) 

Május I. hetéből: Hogyan nevelünk para-
diesompalántát. Palántolás. 

Hogyan csináltatok otthon paradicsomnak 
melegágyat? Emlékezz vissza, hogyan vetette 
el é4gsanyád a magját, hogyan keltek ki a 
magvak, hogyan gondoztátok a kis palántákat? 
Tegyetek jelentést, hol lehet jó paradicsom-
palántát venni! Figyeld meg, hogyan ápolja az 
iskola kertésze a melegágyban a palántákat! 
Érdeklődj, hogyan nevelt a kertészünk a 
nyurga, vékony palántákból erős palántákat! 
Figyeld meg a kertészt, édesanyádat, a szom-
szédot, hogyan palántál! 

Hogyan ápoljuk a burgonyát? Miből lesz a 
gumót 

Emlékezz vissza, kertetekben (a szomszédok 
kertjében) a burgonya kelésére. Érdeklődj, mi-
kor és hányszor kapálja édesanyád, a szomszé-
dotok a burgonyát! Figyeld meg a burgonyát 
kapálás előtt és kapálás után! Érdeklődj, mikor 
töltögeti édesanyád a burgonyatöveket! Kérjük 
meg a kertészt, hogy töltögessen be előttünk 
néhány fejlett burgonyatövet! 

Május IV. hetéből: Hogyan ápoljuk a para-
dicsomtöveket? Miért permetezzük a töveketf 

Segíts otthon a paradicsomos ágy gyomlálá-
sában, kapálásánál! Figyeld meg a palántákat 
kapálás előtt és kapálás után! Érdeklődj, mikor 
és hogyan öntözte édesanyád a paradicsomot! 
Érdeklődj, miért tördeli le a kertész, édesanyád 
a hónaljhajtásokat! Érdeklődj, miért permetezi 
a kertész, édesanyád, a szomszéd a töveket! 

Részletek az V. osztály (a fővárosban) tan-
menetéből. 

-Október III. hetéből: Mi a növény táplálékát 
Hogyan veszi azt felt 

Számolj be, hogyan és mikor öntözöd a virá-
gokat! Figyeld meg. hogyan öntöz Jóska bácsi 
a kertbén! Olvasd el az asztalra kitett „Szíriusz" 
nevű növénytápsó csomagján levő használati 
utasítást! öntözzetek meg tantermünkben ege-
két virágot ilyen tápsóoldáttal és figyeljétek 
meg a hatását! — Csiráztass állandóan nedve-
sen tartott vászonrongyocska fölött babot, kuko-
ricát, repcét. Figyeld meg a csirán nagyítóval 
is á gyökerecskéit! 

A felvett táplálék szállításának kísérleti be-
mutatása. 

Állítsunk itt a tanteremben piros oldatba fe-
hér virágot, nebánts virágot, leveles orgonaága-
kat! Szívj föl 30—40 cm hosszú nádpálcán 
keresztül vizet! Fújj bele erősen a nádpálcán 
keresztül a vízbe! —• Figyeld meg az ablakban 
levő búzavetésünk szálainak csúcsát! Figyeld 
meg a kertben az apró fűszálak hegyén csüngő 
vízcseppeket! Figyeld meg napsütésben is a 
fűszálak hegyét! 

December II. hetéből: A vas. A vas kohászata. 
Kalapáljatok itt az iskolában vasszöget, dró-

tot laposra, hegyesre! Görbíts meg szöget! Te-

gyetek fényes vasszöget vízbe! Gyűjts ,,rozsda-
ette" szögeket, vasdarabokat! Érdeklődj, mi 
egy kg ócskavas ára! Érdeklődj, milyen vassal 
dolgozik a kovács! Érdeklődj, miféle fajta vas-
ból vannak a kések, tűk, ollók, borotvapengék! 
Érdeklődj, hogy milyenfajta vasból készül a 
tűzhelykarika, vaskályha! Érdeklődj, hol van-
nak Budapesten vasgyárak! Gazdasági térké-
peinken gyűjtsd össze a vasbányákat! 

Április utolsó hetéből: A tölgyfa élete. 
Figyeljétek még kirándulástok alkalmával a 

tölgyfát az erdőben, a ligetben! Becsüld meg, 
milyen magas, vastag a legnagyobb tölgyfa, 
amit láttál! Gyűjtsd össze, miről ismered meg a 
tölgyfát! Keress makkot csészével, gubacsot! 
Keress a tölgyfaerdőben virágot, bokrot és a 
fenyvesben is próbálj keresni! Emelj föl egy 
darab tölgyfát és ugyanakkora fenyőfát! 

Részletek a VI. osztály (a fővárosban) meg-
figyeléseiből. 

Október II. hetéből: A napraforgó élete. 
Mérjétek meg kertünkben a napraforgótövek 

magasságát! Tisztítsátok meg a kidűlt tőnek 
gyökerét a földtől és figyeljétek meg a gyöke-
rét! Húzzatok levéltől-levélig a szárán végig 
krétával vonalat! Figyeljétek meg az asztalon 
levő nagyi tóval a virágját! Figyeljétek meg a 
napraforgó tányérján a csipegető „vendégeket"! 

Január I. hetéből: A sivatag állata: a teve. 
Emlékezzetek vissza az állatkertben tett sé-

tánkra! Hol van a tevék istállója1? Emlékezze-
tek vissza, hogyan jártak, feküdtek le a tevék! 
Tegyenek jelentést, hogy mivel etették őket! 
Gyűjtsétek össze a falon levő gazdasági tér-
képeinkről, mely vidékeken él a teve! Gyűjtse-
tek a teve élete köréből képeket! 

Február első hetéből: A tea. 
Figyeld meg a Széna-téren a Meinl-féle gyar-

matáru- és fűszerkereskedés kirakatában levő 
teacserje ágát ós a különféle teákat! Kérj ár-
jegyzéket és nézd meg benne a tea árát! Érdek-
lődj, hogy árulnak-e ott ,,zöld" teát is! Szagold 
meg a csomagban levő teát! Figyeld meg a tea 
csomagolását! — Figyeld meg a kifőzött tea 
alakját! Gyűjtsd össze gazdasági térképeink-: 
ről a tea termőhelyeit! 

Hogy hogyan kezelem a gyakorlatban a meg-
figyelési feladatokat és mim ódon állítom be 
azokat a tanítás szolgálatába, azt e lapok hasáb-
jain (1933. évfolyamban) „A gyermek megfigye-
léseinek szerepe és értéke" e. értekezésemben 
már elmondtam és több tanításmintában már 
bemutattam. 

Keressük ezeknek a tervszerű, a tanmenetbe 
is rövid vezérszavakkal beállított megfigyelé-
seknek szerepét a természetrajz-gazdaságtan 
sajátos tanítás módjának szempontjából. 

1. A közölt feladatok sorozata beszédesen 
igazolja, hogy a gyermekek megfigyeléseiket 
a tanteremben, az iskolakertben, az otthonnak 
és a szomszédoknak a kertjében, a szülőföld 
ligeteiben, erdeiben, vizeiben, hegyreiben, termő-
földjón, a község piacán, kereskedéseiben gyűj-
tik: szóval bejárják, felkutatják azokat a ter-
mészeti tárgyakat, jelenségeket, amelyeknek 
környezetében élnek. A természetnek ez a 
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darabja minden iskolában más és más. Köny-
vek, tankönyvek a természetnek ezt a darabját 
nem írják le. A természetnek ezt a darabját a 
megfigyelések tanúsága szerint a gyermekek 
felkeresik, felkutatják. Persze csak olyan mér-
tékben lesznek a gyermekek ilyenformán a 
szülőföld kutatói, amennyire a már kialakult 
készségeik arra képessé teszik őket. Ezek a cél-
tudatos megfigyelések a szülőföld felkutatására, 
illetőleg a természet megismerésére vezetnek. 

2. A tanítás anyagául kitűzött növényt, álla-
tot, ásványt nem elkülönülten, mint a növény-
tannak, állattannak, ásványtannak egy-egy 
egyedét vizsgálják és figyelik, hanem magát a 
valóságot, a természetet, az életet szemlélik. 

különösen az alsó fokon szükséges. í g y egész 
évi természerajzi-gazdasúgtani oktatásom „al-
kalmi" tanítások sorozata. Minden tanításom 
alapja a tényleges szemlélet, a gazdasági munka 
szemlélete. Minden tanításom konkrét és gya-
korlati. 

5. A közölt megfigyelések beszédesen igazol-
ják, hogy a gyermek a gazdasági, kertészke-
dési munkáknak helyes és helytelen végrehaj-
tását látja. A tanítás során tisztázódik, melyik 
a helyes. így az irányított megfigyelési felada-
tokkal a tudatosan helyes gazdálkodás alapját 
rakjuk le. 

6. Az eddigi megállapított tanulságok azt is 
igazolják, liogy a tervszerű megfigyelések kap-

Mutatvány Drozdy: 
Népiskolai Egységes 

Vezérkönyvéből. 

így a megfigyelések alkalmával gyűjtött szem-
léleteken felépülő tanítás is az élet, az ember 
és a természet adta szempontok szerinti vizs-
gálat. 

3. A tervszerű feladatok a növények, állatok 
életének megfigyelésére késztetnek. Áz élet-
megnyilvánulások megfigyelése alatt a gyermek 
önkéntelenül is megfigyeli az életműködést 
végző szerveket is. Bizonyos fokig észreveszi és 
tudatossá lesz előtte az, hogy a szervek alkal-
mazkodnak az életmódhoz, illetőleg a szervek 
különleges berendezése képesítik az állatot, 
növényt sajátos életmódjára. Ilyen sorozatos 
tények hatása alatt ébredezik és fokról-fokra 
megerősödik a gyermeknek az a hite, hogy a 
teremtő Isten műve tökéletes és bölcs és hogy 
ez a teremtő munkája még ma is folytatódik 
szemünk láttára. 

Az élet megfigyelése közben a gyermek látja, 
mint küzd az állat, a növény a táplálékáért, 
utódjáért, fajáért: szóval mint az életközösség 
egy-egy tagját is megfigyeli azt. íme csak Ilyen 
irányú megfigyelésekkel dolgozhatjuk fel a ter-
mészetrajzi anyagot a biológiai-ökológiai alap-
elv szerint. 

4. A közölt megfigyelési feladatok azt is iga-
zolják, hogy a gyermekek a növények életéből 
és a velük kapcsolatos gazdasági munkából 
csakis a tényleges jelenségeket figyelhetik 
meg. Egy-egy gazdasági növényt, pl. a para-
dicsomot, hogy az egész évi életét és a vele kap-
csolatos gazdasági munkát megfigyeltethessem 
— ősszel, kora tavasszal és nyár elején —, tehát 
három időszerű alkalommal tárgyalom. Ez 

csán a gyermekek ,,természeti ismeretek" bir-
tokába jutnak. Ezeket az „ismeretek"-et saját 
munkájukkal megszerzik, ami szintén egyik 
elve a természeti ismeretek sajátos tanításának. 

7. A természeti ismeretek sajátos tanításának 
főalapelve: a megfigyelés elve 100%-ig valósul 
meg ilyen irányú ismeretszerzési móddal. 

Végül vizsgáljuk meg ezeknek a tervszerű 
természetrajzi-gazdaságtani irányú megfigyelé-
seknek nevelő hatását. 

1. A gyiijtés, a megfigyelés, az érdeklődés, az 
állattal, növénnyel való foglalkozás a legegyé-
nibb munka. Tisztán az „én" munkája. Élmé-
nyek sorozata. A gyermek minden érzékszervét 
foglalkoztatja. Igaz és teljes életre való nevelés, 
mert a gyermek az élet feladatain gyakorolja 
érzékszerveit, eszét, érzéseit, akaratát. 

2. Csakis olyan tényeket figyelhetek meg, 
amelyeket én előzőleg magam is láttam és meg-
figyeltem. Ezek a feladatok tehát gyakorlatias 
irányú készülésre, gondolkodásra szorítják a 
tanítót magát s rajta keresztül a tanítványait is>-

3. A gyermekek több-kevesebb készséggel tud-
nak és szeretnek is természeti tárgyakat, folya-
matokat, életet megfigyelni. Megfigyelés alatt 
az ösztönszerű tudatalatti tudásvágyukból, meg-
ismernivágyásukból kérdések vetődnek föl lel-
kükben. A mi az? a hogyan? a miért? foglal-
koztatja őket. Ezeket a kérdéseket a megfigye-
lésről való beszámolás alatt a tanítás kereté-
ben is felvetik. Tehát a tervszerű természet-
rajzjellegű megfigyelésekkel a gyermeket tuda-
tosan arra neveljük, hogy képességei és érdek-
lődési körén belül a tanítás anyagát kérdések-
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ben, problémákban lássa. A tanítás sem sze-
mélytelen könyvtudás egyszerű befogadása 
lesz, hanem a spontaneitásból fölvetett pro-
blémák személyes feldolgozása. 

4. Tapasztalatból tudom, hogy a megfigyelés-
ben már készséges tanulók egy tanítási egység 
keretében négy-öt, sőt több problémát is felvet-
nek. Vannak a problémák között a tanítás anya-
gára lényegesek, lényegtelenek, azonos és gon-
dolatismétlést tartalmazók. Természetes dolog, 
hogy lehetőleg csak a lényeges problémákat 
rögzítjük a táblán és csak a lényegesekre ke-
restetünk feleletet. Azt is tapasztaltam, hogy 
a problémák elrendezésében bizonyos logikus-
nak tetsző sorrendet követnek. Megérzik tehát 
azt a sorrendet is, amely sorrendben a problé-
mákra feleletet akarnak keresni. í g y tehát ezek 
az irányított természetrajzi jellegű megfigyelé-
sek nemcsak problémameglátásra, de probléma-
megoldásra is nevelnek. 

5. Ugyancsak tapasztalatból tudom, hogy ez 
a fajta ismeretszerzés rendkívül eleven, élénk 
tevékenység, hiszen a gyermek saját érdekéből 
fakadónak érzi ezt a munkát. Ez az érdekből 
fakadó önző, de nemes törekvés, tudásvágy 
hajtja, kényszeríti tehát a gyermeket vizsgáló-
dásra, spontán tevékenységre, munkára. 

6. Ebből az óráról-órára, napról-napra, tehát 
állandóan ismétlődő eleven ismeretszerzési 
munkából már a 10—12 éves gyermekben ki-
fejlődik az ismeretszerzés iránti vágy, hajlam, 
sőt szenvedély. 

7. A természetrajzi-gazdaságtani megfigyelé-
sek gyűjtése, a megfigyelésekből fakadó problé-
mákra spontaneitásból eredő feleletkeresés a 
gyermekeket kitartásra, odaadásra, az igazság 
keresésére ösztönzi és neveli. Így válnak a ter-
mészetnek megfigyelései és a velük kapcsolatos 
eleven és élénk tanítások a jellemfejlesztés ér-
tékes eszközeivé. 

ÚT AZ IJJT ÜÉPIUKOLA FELÉ 
írta: BÁNKI ENDRE 

T í z esztendeje annak, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter kiadta a most érvényben 
levő népiskolai Tantervet. A JLanlerv. megjele-
nésével kapcsolatban, tehát tíz év előtt indultak 
még azok a módszer javító törekvések, amelye-
két -— vaTIjuk meg őszintén — nem kis ellen-
szenvvel fogadott a tanítóság. Hogyne! hiszen 
az 1905-ben kiadott Tanterv óta, tehát 20 éven 
át, semmi sem zavarta a népiskolát. Minden 
mént~a maga megszokott útján. Legfeljebb itt-
ott merültek fel olyan neveléstani és módszer-
tani kérdések, melyek kisebb hullámokat ver-
tek ugyan, de nagyobb reformokat, változtatá-
sokat sem az anyag kiválasztásában, sem a 
módszerben, sem pedig a nevelésben nem kí-
vántak. Az 1905-ös és az 1925-ös Tanterv megje-
lenése között eltelt két évtized alatt talán csak 
a „munkaiskola" gondolata volt az, ami nagyobb 
pedagógiai érdeklődést váltott ki, azonban ez 
sem nyert határozottabb irányt. A „munkais-
kola" fogalmának és lényegének kérdése sok-
sok vitára, kísérletezésre adott alkalmat, de fo-
galomjegyeinek meghatározása még ma sem 
határozott. Ennek dacára sem mondhatjuk, 
hogy az ilyen mozgalmak kárára lettek volna 
a tanítási eljárások tökéletesítésének. Sőt! Gon-
dolatokat termeltek, kísérletezésre késztettek, 
miközben olyan értékek bukkantak felszínre, 
amelyek a tökéletesítésnek határozott irányát 
mutatták. Kétségtelen, hogy ez a haszna meg-
volt a „munkaiskolák"-ról folyt vitáknak és kí-
sérletezéseknek is, de a gondolatoknak a gya-
korlatba való átvitele csak igen szűk keretek 
között mozgott. Folyt a népiskolákban a tanítás 
úgy, mintha közben sem világháború, sem for-
radalom, sem erkölcsi és anyagi válság nem lett 
volna. És ekkor bekövetkezett az, ami mindany-
nyiszor bekövetkezik, valahányszor az emberi-
séget valami nagy megrázkódtatás, valami kor-
szellemváltozás éri. Az iskola ugyan alkalmaz-
kodik a társadalmi élet berendezettségéhez, az 

élet követelményeihez, de a bajokat is észre-
vészi s felveszi a küzdelmet az eszményit, az 
örök igazat, a szépet a romboló eszmék ellen. 
Azért adta ki tehát az akkori kultuszkormány 
az új népiskolai tantervet, hogy egyrészt a nép-
iskolák belső életét a kor követelményeinek 
megfelelően átalakítsa, másrészt, hogy felvegye 
a küzdelmet a háborút és a forradalmakat kö-
vető lelki válság ellen. 

Mert az új Tantervhez nem jelentek meg 
utasítások, a tanítóság joggal hihette azt, hogy 
csak az anyag kiszemelése, a tantárgyak 
csoportosítása, a beszéd- és értelemgyakorla-
toknak a III—IV. osztályba való felvezetése, 
a természeti és gazdasági ismereteknek pe-
dig a III—IV. osztályba való bevezetése az 
újítás. Az új Tantervvel kapcsolatos módszer -
javítások első fecskéi a Néptanítók Lapjá-
nak hasábjain jelentek meg Quint József és 
Drozdy Gyula társszerzők tollából, mégpedig 
elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások 
alakjában. Ezekből azonban kezdetben csak azt 
láttuk, hogy a tanítandó anyag kiszemelése egé-
szen más szempontok szerint történik, mint az-
előtt, az egyes tanítási egységek feldolgozásá-
nak módja pedig szakít a meghonosodott merev 
Herbart-féle fokozatokkal. Az első cikkemből 
senki sem gondolhatott arra, hogy ezekből egy 
teljesen új irányzat bontakozik ki, ami a nép-
iskola belső életét reformálni akarja. A követ-
kező cikkek azonban, amelyek a „Tanterv végre-
hajtása" című rovatban jelentek meg, már na-
gyobb hullámokat idéztek. A tanítóság foglal-
kozni kezdett velük a tantestületi üléseken és 
az egyesületi gyűléseken. Voltak, akik nyomban 
„behódoltak", de akadtak Koppányok is, még-
pedig szép számmal. 

Még nagyobb hullámokat vertek azonban fel 
a szünidei tanítói továbbképző tanfolyamok, 
melyeket az ország különböző városaiban tar-
tottak. A tanfolyamokon elhangzott elméleti 
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fejtegetéseket és bemutató tanításokat a jelen-
levő 2—300 tanító nagy érdeklődéssel hallgatta 
s a tanfolyam végéig lassan kibontakozott előt-
tük az új népiskola. Nem tudom, hány tanító 
vehetett részt eddig a szünidei tanítói tovább-
képző tanfolyamokon, annyit azonban határo-
zottan állítok, hogy akik az ilyen tanfolyamon 
résztvettek, hűséges követői és hirdetői lettek 
az ott hallott gondolatoknak, a látott tanítási 
eljárásoknak.1 A keresztülvihetőségre vonatko-
zóan talán kétkedés volt egyesek lelkében, de 
nem hiszem, hogy lett volna közöttük olyan, aki 
nem azzal a meggyőződéssel távozott volna, 
hogy a népiskolának a Tantervben vázolt ideá-
lis célja csakis a tanfolyamon hallott gondola-
tok és az ott látott tanítások szerint valósítható 
meg. 

Kétségtelen, hogy a reformtörekvéseknek a 
Néptanítók Lapján és a szünidei tanítói tovább-
képző tanfolyamokon kívül a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter megbízásából írt és az Or-
szágos Közoktatási Tanács felülvizsgálatával 
kiadott Népiskolai Egységes Vezérkönyvek a 
legjobb terjesztői. Ma már aligha akad tanító, 
aki ezeket a vezérkönyveket ne ismerné s mun-
kaközben. irányítónak, tanácsadónak, vezérfo-
nálnak ne használná. Hogy ezek a vezérkönyvek 
igazi értékei pedagógiai irodalmunknak, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az a körülmény, 
hogy róluk a külföldi pedagógiai lapok is a leg-
nagyobb elismeréssel írnak, sőt közülük a be-
széd- és értelemgyakorlatok vezérkönyve ide-
gen nyelven is megjelent.2 

A reformtörekvéseknek minél szélesebb kör-
ben való elterjedése céljából a kultuszkormány 
még ennél is tovább ment. Elrendelte, hogy a 
tankerületek körzetekre osztassanak és körzetek 
szerint Pedagógiai Szemináriumok tartassa-
nak. Ezekben a pedagógiai szemináriumokban 
lüktető élet indult és tart még ma is, dacára 
annak, hogy a továbbképzésnek ez a módja a 
nehéz gazdasági viszonyok között a tanítóság-
tól nagy anyagi áldozatot kíván, mert sokszor 
vonaton, kocsin nagy távolságot kell utaznia, 
hogy eljuthasson a Pedagógiai Szemináriu-
mokra. 

A megindult módszerjavító törekvések ha-
tása alatt a vármegyei tanítóegyesületek és já-
rási tanítói körök gyűlései is egészen más színt 
öltöttek. Míg azelőtt legfeljebb egy-egy peda-
gógiai vonatkozású felolvasás szerepelt a gyű-
lések tárgysorozatában, most a reformmozgalom 
úttörőit és irányítóit hívták meg előadások és 
bemutató tanítások tartására, majd az egyesü-
letek a maguk köréből állítottak előadókat és 
tartottak alapos megbeszéléseket. 

A módszerjavító törekvések propagálását be-
tetőzte a Tantervi Utasítás megjelenése. Ennek 
megjelenése után a tanítóság a Pedagógiai Sze-
mináriumokon nyomban tanulmányozásához és 
megbeszéléséhez fogott, miközben egységesen 

1 A huszonkét szünidei továbbképző tanfolyamon mint-
egy 7000 tanító vett részt. (Szerk.) 

3 Jugoszláviában szlovén nyelven jelent meg, Antaner 
E. fordításában. A fordításhoz Osvald I. zágrábi egyetemi 
tanár írt előszót. (Szerk.) 

bontakozott ki előtte az új iskola célja, anyaga 
és tanítási módszere. Bátran mondhatjuk, hogy 
Tantervi Utasításunk olyan munka, amelynek 
alapján biztosan és határozottan haladhatunk 
a nemzeti kultúrát és a nemzet jövőjét meg-
alapozó új magyar nemzeti nevelőiskola ki-
építése felé. 

Ha a reformmozgalmaknak hű képét akarjuk 
vázolni, nem feledkezhetünk meg arról az ör-
vendetes jelenségről sem, amely a mozgalom-
mal kapcsolatban a társadalom részéről meg-
nyilvánult. Ugyanis a reformmozgalmak meg-
indulása előtt a társadalom alig érdeklődött a 
népiskola belső élete, annak munkája iránt. 
Ezt a közönyösséget nagy mértékben eloszlat-
ták a tanítógyűlések és Pedagógiai Szemináriu-
mok, amelyeken a társadalomnak nemcsak a 
vezetői, hanem a nép köréből is igen sokan 
megjelentek és nagy érdeklődéssel figyelték a 
tanítóság nemes törekvéseit. Természetes, hogy 
ez nagyban hozzájárult a tanítói munka fontos-
ságának megbecsüléséhez, a tanítói tekintély 
emeléséhez, a népiskola megszerettetéséhez. 

Ha már most azt nézzük, hogy melyek is hát 
az új népiskolának azok a jegyei, amelyek ezt 
a régi iskolától megkülönböztetik s a kor köve-
telményeinek megfelelő iskolává teszik, akkor 
a főbb jegyeket a következőkben sűríthetjük 
össze: 

Az új iskola elsősorban nevelve tanító iskola, 
amelyben az értelem kiművelésével teljesen 
egyenjogú az érzelmi és akarati élet nevelése, 
kiművelése. Ezt Tantervi Utasításunk lépten-
nyomon kívánja. Ebben addig megy, hogy még 
humán- és reáltárgyakat sem különböztet meg, 
mikor azt mondja, hogy még a tantárgyak ked-
véért se válasszuk el egymástól az értelmi, az 
érzelmi és akarati nevelést, sőt, ahol lehet, kap-
csoljuk hozzá a test nevelését is. S mindezt a 
Tantervi Utasítás a gondolkozni, érezni, akarni 
és cselekedni tudó ideális embertípus nevelése 
érdekében tartja szükségesnek. 

Mert a gyermek lelkének alakulására az őt 
környező élet van legnagyobb hatással s mert 
gondolkozásával, érzésével és akaratával neki 
is ehhez a környezethez, ehhez a világhoz kell 
alkalmazkodnia, életigényeit ezekhez kell szab-
nia, azért kívánja az Utasítás valamennyi tan-
tárgy módszerének ismertetése közben, hogy az 
ismeretek nyújtásához s ezzel kapcsolatos ér-
zelmi és akarati neveléshez a környezetből in-
duljunk ki, azt ismertessük s az azzal kapcso-
latos ismeretek és felkeltett érzelmek alapján 
haladjunk fokozatosan mindig távolodó kör-
ben a nemzetig, a nagyobb közösségig, majd 
meg az egész világig. így jutunk el ahhoz 
a nemzet- és világszemlélethez, amelyben a 
gyermek a saját helyzetét is felismeri s ön-
magát is a nagy közösség hasznos tagjának 
tekinti. Nagy és mély pedagógiai érték rej-
lik tehát a reformmozgalomnak abban a kí-
vánalmában, hogy nevelve tanításunk köz-
ben a környező élet álljon előtérben. Ez a 
kívánalom nemcsak a gyakorlati élet, hanem 
az ideális emberképzés szempontjából is igen 
fontos, mert a gyermek gondolkozását, érzé-
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sét és • akaratát elsősorban ahhoz a közösség-
hez, ahhoz a környezethez formáljuk, amelyben 
maga is élni fog, amelynek maga is számottevő 
tagja lesz. (Találkozik ez a kívánalom a Szózat-
nak azzal a fenséges gondolatával, mely azt 
mondja, hogy: „Áldjon vagy verjen sors keze, 
itt élned s halnod kell.") 

Az új iskola lényeges jegye a sablonoktól, a 
merev formáktól, a szó hatalmától való meg-
szabadulás is. Ez a kívánalom is az iskolának 
a való élethez való alkalmazkodását jelenti, 
Ugyanis az életben az ismeretszerzés nein sab-
lonok szerint, hanem természetes módon, az 
adottságok szerint történik. És nem a szó adja 
_az__élet lényegét, fianem a gomlolat, az érzés, a 
cselekedet. Az új iskolában tehát nem a „lecke" 
a lényeg, hanem a gondolat, az érzés, az akarat, 
a vágy, cselekedet, ami a lelket finomítja, mű-
veli. Éppen azért az_jíj_Jsknla tehát csak indít, 
irányít, vezet, gondolkoztat, érzetet, akaratot, 
vágyat ébreszt és cselekedtet. Neveli az emlé-
kezetet is, de nem a szavakra való emlékezést 
tártja lényegnek, hanem a hatások alapján ala-
kuló gondolkozás és érzés módjának szinte tu-
datalatti emlékeit. Azokat, amelyek a dolgozó 
lelket irányítják a gondolkozásban, érzésben, 
akarásban és a cselekvésben. Az előbbi gondo-
latból következik az új népiskolának egy má-
sik lényeges jegye: a gyermek aktivitásának, 
kezdeményező erejének fejlesztése. Természe-
tes, hogy ez csak munka, dolgoztatás útján le-
hetséges. Nem gondolunk itt fizikai munkára, 
hanem szellemire. Arra a munkára, mikor a 
gyermeknek magának kell gondolkoznia, követ-
keztetnie, ítélnie és cselekednie, igazságokat, 
törvényszerűségeket megállapítania. Ebből meg 
az következik, hogy az új iskolában a tanító 
nem adja készen a fogalmakat, nem nyújtja a 
kész ismereteket, igazságókat, hanem mind-
ezekre a gyermeknek magának kell rájönnie, 
tehát erőt kell kifejtenie, tehát az ismeretért 
meg kell dolgoznia. Az új iskolában a tanító 
a háttérben van s onnan irányít, vezet, .szemlél-
tet. Ebben az irányításban, vezetésben pedig 
nem szabad lenni semmi mesterkéltségnek. Itt 
minden természetes s minden a gyermek gon-
dolkozása szerint történik, nem pedig a tanító 
előző elképzelése, elgondolása szerint. Az új is-
kolában tehát a gyermek áll a tanítás központ-
jában. Az ő gondolat-, érzés- és akaratvilágához 
alkalmazkodik a vezetés, az irányítás, mégpedig 
nem erőltetett, hanem közvetlen alakban. 

Lényeges jegye az új népiskolának az anyag 
kiszemelésének a régitől nagyban eltérő alakja 
is. Az anyag kiszemelését most nem a tudo-
máhy, a tantárgy „elemi fokú" meghatározásai, 
hanem a gyakorlati élet követelményei szabják 
még. Emellett azonban ott áll a nevelés kívá-
nalma is, amely azt mondja, hogy tanítás köz-
ben olyan anyagól is felszínre kell hoznunk, 
aniellyel a gyermek lelkére nevelői szempont-
ból hathatunk, mégpedig mindig a nyújtott is-
merettel kapcsolatban és a lélek egész működé-
sére kiterjedően. 

Az új iskola az élmények iskolája, ami azt je-
lenti', hogy a gyermeknek mindazt át kell élnie, 

amit vele megismertetni és átéreztetni akarunk. 
Nem más ez, mint tapasztalatnyujtás, tapaszta-
latszerzés, mégpedig az életből s egyben a taní-
tásnak, az ismeretszerzésnek és a lélekművelés-
nek legtermészetesebb módja. Annak a gyer-
meknek, akinek sok élménye van, egyben sok 
tapasztalata is van. Ezek a tapasztalatok növe-
lik lelkének taitalmát s az életben ezek szerint 
fog gondolkozni és érezni. 

Fel lehetne még sorolni sok-sok jegyét az új 
népiskolának, de mindezeket össze is foglalhat-
juk abban, ha azt mondjuk, hogy az új iskola 
az élet iskolája, ahol nincs természetellenesség. 
Annak az életnek, aminek nevelni akarjuk a 
gyermeket. Ezt az iskolát az élet parancsolja, 
ami legyőz minden ellenállást, mert az élet erő-
sebb, mint a múló értékű elméleteken, megszo-
kásokon épült s az élet követelményeitől távol-
eső tanítási mód. 

Aztán meg ha szigorúan vesszük, nincs is ezek-
ben az újításokban valami nagyon sok új. Ezek 
az elvek már régosrégen megvoltak a pedagógia 
elméletében. A legtöbbet már évszázadok óta 
hangoztatják, de csak hangoztatják. A gyakor-
latba való átvitelük azonban a legújabb időkig 
csak óhaj maradt. Külön utakon járt az elmé-
let és külön utakon a gyakorlat. Ezeknek a 
módszerjavító törekvéseknek elévülhetetlen ér-
tékük az, hogy az elméletet a gyakorlattal ki-
békítették, összekapcsolták, az elméletet a gya-
korlatban értékesítették, viszont az elméletet a. 
gyakorlatból vonták le. Ezzel elsimult az a 
versengés is, hogy melyik a fontosabb. Kitűnt, 
hogy mind a kettő egyformán fontos. Ha a ta-
nító nem ismeri az elméletet, tanítói, nevelői 
munkája nem lehet tudatos, tehát nem lehet 
tökéletes. Viszont ha ismeri az elméietet, de a 
gyakorlatba nem tudja azt átvinni, akkor tudós 
tanító lehet, de jó tanító soha. 

A tanítóságnak észre is kellett vennie, hogy 
a tanfolyamokon, a Népiskolai Egységes Vezér-
könyvekben és a Néptanítók Lapjában az elmé-
lettől a gyakorlat egyetlen egyszer sem volt el-
választva. A tanfolyamoknak különös értékét 
éppen az adta, hogy az elméleti előadásokat 
nyomban gyakorlati tanítások követték, ame-
ly ék keretében a mintatanítók az elméletben 
hangoztatott elveket a gyakorlatban értékesítve 
is bemutatták. A Népiskolai Egységes Vezér-
könyveknek is megbecsülhetetlen előnyük, hogy 
bennük az elmélet és a gyakorlat teljesen össze-
olvad, egymást kiegészíti és támogatja. Külö-
nösen a beszéd- és értelemgyakorlatok és a 
nyelvi magyarázatok négy-négy kötete van úgy 
szerkesztve, liogy bennük az egész évi anyag' 
tan'menetszerint mintaléckékbén van feldol-
gozva s ezek keretében a tanítások megfelelő 
mozzanataival- kapcsolatban találjuk azokat a 
tömör és világos élméleti magyarázatokat, ame-
lyek a tanítói eljárást tudatosítják. Tapaázta-
latból mondom, hogy ezeknek a könyveknek 
használata közbén' öhkéiiytéleiiül is keressük 
azt, hogy miként járjunk el. ha á pedagógia" 
igazolt elméletének eleget akarunk tenni. 

Annyi igaz, hogy az új iskola sok-sok tárgyi, 
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de még több pedagógiai ismeretet kíván a taní-
tótól s mi ezt csakis, önképzés útján szerezhet-
jük meg. Pedagógiai önképzésünk eszközei pe-
dig csakis a szakkönyvek és szaklapok lehet-
nek. Á belőlük szerzett tudás megkönnyíti és 
tökéletesíti munkánkat, amire a tanítónak úgy-
szólván holta napjáig törekednie kell, mert ezt 
kívánja tőle a nemzet jövője, saját lelkiismerete. 

Annyi tény és való, hogy még nem alakult 

át minden magyar népiskola olyanná, mint 
amilyen iskolát az érvényben levő Tanterv és 
Utasítás elénk varázsol. Azonban elvitathatat-
lan tény az is, hogy a megindult módszerjavító 
törekvések már nagy területen hódítottak és 
hódítanak továbbra is, mert a magyar tanítóság 
mindent elkövet, hogy tudását gyarapítsa, mun-
káját tökéletesítse s ezzel nemzete javát szol-
gálja. 

AZ ÉLET ÉS AZ EHZ9IÉIYEK HARCA 
A NEVELÉSBE» 

í r ta : BARCSAI KÁROLY 

A. nevelés munkáját az eszmények világának 
tiszta, verőfényes levegője élteti. Farkasszemet 
néz vele a való élet a maga ridegségével, kí-
méletlen törtetésével, megalkuvásával és az 
igazságot lépten-nyomon megcsúfoló erőszakos-
ságával. 

Az egyes korok életeszménye más és más 
volt. De mindenik visel méhében olyan értéke-
ket, amelyeket a nevelés is felhasználhat a 
maga javára. 

Az antik műveltség egyik legnagyobb szel-
leme, Platón, az igazság keresését tekintette az 
ember ''legfőbb ététceTjaúIT~Ezzel a helyes ér-
tékbecslést' és vele a helyes cselekvés módját 
tette tudatosabbá. Legfőbb kötelességnek hir-
dette az örök ideák földi megvalósítását, vagy 
más szóval: az erények kifejlesztését. 

A kereszténység gondolatvilágában a szel-
lemi és anyagi világ még jobban elkülönül egy-
mástól, mint az antik korban. A keresztény em-
ber a másvilág örök eszményei felé irányítja 
tekintetét. Lelkén a tudás hideg fényén keresz-
tttr földerül a hit, remény és a felebaráti szere-
tet bensőséges érzelme, ami az antik kor önző 
emberéhez még nem tudott hozzáférkőzni. Az 
ember, Isten gyermeke, csodás érték a keresz-
ténység szemében. 

A középkor embere szinte megfeledkezik a 
földi életről; egyénisége beleolvad a közös-
ségbe. 

Az újkor embere ellenben a földi örömöket 
«ein" véti meg. Arról sem feledkezik meg, hogy 
a lélek hajléka a test, ezt tehát szintén meg-
becsülni tartozik. 

Az iijkor kezdetén az ember lelkén életöröm, 
a természet szeretete és az egyéni szabadság 
nagyrabecsülése lesz úrrá. Az újkor embere az 
egyetemes intézmények merev kötelékéből ki-
szakítja magát és az egyéni élet szabad kifej-
lesztésére törekszik. 
~A. XVIII. században aztán a régi világrend 

megdől;- az amerikai szabadságharc és a fran-
cia forradalom szabad utat nyit minden vona-
lon a politikai szabadság eszméjének. A tudo-
mány pedig hatalmas léptekkel viszi előbbre 
az emberiséget. A természet megismerése, va-
lamint a technika vívmányai korunkban cso-
dás eredményekkel gazdagítják szellemi vilá-
gunkat és az embert jórészben felszabadítják a 
természet uralma alól. 

De amily mértékben magasra lendül az em-

beriség szellemi világa, oly sokat veszít lelké-
nek nyugalmából és erkölcsi erejéből. 

A szellem diadalmaskodik az anyagon. De az 
anyag valósággal eílene fordul a szellemnek és 
az emberi jóérzésnek. 

A természet és az ember küzdelmének ki-
vívott diadalai az emberi lélek becses értékeit 
kívánják áldozatul. 

Az ember hatalmi vágyai letiporják a fele-
baráti szeretetnek bensőséges érzését és gúzsba 
kötik az ember jogos érdekeit, az élniakarás 
és a boldogulás természetes jogát. (Trianon.) 

Megint odáig jutottunk, hogy a társadalom 
a maga féktelenségében az ént bálványozza, de 
az igazi tekintélyt feláldozza. 

Az erkölcsi és a gazdasági életben egyaránt 
érezzük a kíméletlen önzés veszedelmét. A túl-
zott individualizmus kedvéért olyan áldozato-
kat hozunk, amelyek a társadalom erejét ássák 
alá. 

Ebben a zűrzavaros állapotban a nevelés ügye 
is válságba került. 

Á7 magasra tűzött életeszmények és a minden-
napi élet a maga önzésével állandó harcban 
állanak egymással. A közösséget bomlasztó tá-
madások előbb-utóbb az összetartó erők szét-
mállásához vezetnek. 

A nevelő is a bomlasztó erők sodrába került. 
A nevelés kitűzött céljának eszményi magas-
sága érezteti vele az emberi erő fogyatékos-
ságát; viszont a könnyebb boldogulás lehető-
sége arra csábítja, hogy a siker biztosabb útját 
kövesse. S ha ideális célok nem hevítik, bizony 
könnyű szívvel leszáll az eszményi magassá-
gokból és megelégszik a kínálkozó olcsó, könnyű 
sikerekkel. 

Az élet és az eszmények szakadatlan küz-
delme vájjon milyen irányt szabjanak a nevelő 
munkájának1? 

Erre a kérdésre csak akkor felelhetünk, ha 
tudjuk, miben látja a nevelő törekvéseinek leg-
igazibb értékmérőjét, mit tűz ki vezérelvül hi-
vatása teljesülésében? 

A mai gondokkal terhelt, tülekedő világ az 
ifjút a testi-szellemi erő minden hathatós esz-
közével szeretné felvértezni, hogy helyét em-
berül megállhassa az élet küzdelmében. 

És valóban, nem megvetendő az a segítség, 
amit e téren az iskola biztosíthat az ifjúnak. 

Ma az iskolára testi erő és az egészség ápolá-
sáról is gondoskodik és nem helyezkedhetik a 
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középkor emberének álláspontjára, aki vajmi 
kevésre becsülte a testet és nem gondolta meg, 
hogy csakis a test épsége és egészsége biztosít-
hatja a lélek frisseségét és rugalmasságát. 

Az iskola akkor is komoly kötelességet tel-
jesít, amikor a megélhetéshez szükséges szel-
lemi erőkkel ruházza fel az ifjút és kezébe adja 
útravalóul a tudás és az ismeret fegyverét. 

De kérdés: mi melegíti át a tudás hideg fé-
nyét, mi ad lendületet az akaratnak nagy célok 
eléréséhez'? Mi biztosíthatja lelkünk egyen-
súlyát? 

Ha látjuk, hogy az ifjúság mindenek fölé he-
lyezi a test kultuszát, a sportpályákon tolong 
és a verseny hevében minden más nemes ér-
tékről megfeledkezik, vájjon miféle remények-
kel nézhetünk jövőnk elé? 

Ha pedig a tülekedő élet szomorú jelenségeire 
vetjük tekintetünket és egyre tapasztaljuk a kí-
méletlen előretörést és az igazság gyakori meg-
csúfolását, vájjon nem rendül-e meg az igaz-
ságba vetett hitünk, nem veszítjük-e el ideális 
életcélunkat? 

Az élet a követésre méltó szép példák mellett 
sok szennyet is vet felszínre; jogérzésünk sok 
igazságtalanságba ütközik; sok fonákság, kirívó 
ellentét, sok hamis értékelés, ármány teszi pró-
bára béketűrésünket. 

Mennyire lehangoló lehet, ha az erkölcsi nagy-
ságnak, a szellemi kiválóságnak, a szervező, al-
kotó erőnek vissza kell vonulnia a küzdőtérről 
és helyét nagyhangú, de jelentéktelen, törpe, 
vagy éppen méltatlan törtetőknek kell áten-
gednie! Mennyi sok jószándék, igazi érték szo-
rul így vissza az élet harcában; viszont mily 
sok kicsiny léleknek nyílik meg a könnyű bol-
dogulás útja! 

De ha a sajnálatos élettapasztalatok bármily 
erős próba elé állítják is a nevelőt, vájjon sza-
bad-e az eszmények útjáról letérnie? Szabad-e 
olcsó, könnyű sikerekben keresnie boldogulását? 

Bizony, a nevelő előtt csak az a vezércsillag 
világíthat, amely az igaz értékek sorában min-
dig a legnagyobb érték útján vezeti. Ehhez pe-
dig minden körülmények között ragaszkodnia 
kell. 

Azokra az értékekre kell szüntelenül gondol-
nia, amelyek az ifjú tökéletesedését, erkölcsi 
emelkedését biztosítják. 

Ha igazságérzetét megrendíti a földi élet 
számtalan elszomorító esete, lelkének egyen-
súlyát csakis az örökértékű eszményekbe vetett 
hite állíthatja helyre. 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az abszolút 
értékek sohasem avulhatnak el. Ezek erőforrá-
sai maradnak a léleknek akkor is, amikor az 
útszéli, könyen kivívott sikerek kiábrándítanak 
és cserben hagynak bennünket. 

A talmi értékek sohasem viszik harcba a 
benső erőket, nyomukban sohasem jár a lelki 
kielégülés megnyugtató érzése. Ha amazokra 
támaszkodunk, elveszítjük az ember maradandó, 
igaz értékeit: a lélek emelkedettségét, békessé-
gét. 

Az ember boldogságának és jövendőnk bizto-
sításának nincs is nagyobb ellensége, mint az, 
ha a talmi értékek kerekednek felül az igaz ér-
tékeken. 

Hibáztatjuk-e azért az iskolát, ha az ügyes-
ség, a tudás és az élelmesség kétségtelenül fon-
tos eszközein kívül fontosabbnak tartja a lelki 
fegyelmezettség, az akarat és a jellem megszi-
lárdítását? Ha olyan értékeket becsül nagyra, 
amelyek minden idők gyakorlati szükségletein 
fölülállanak? Értékeket, amelyeket a tőzsde ár-
folyama nem jelez, amelyekről hiányzik a hi-
valkodó élet fémjelzése, — de mégis értékek ma-
radnak időtlen-időkig?... 

Cselekvésünk legigazibb értékmérője min-
denha az igazság marad. 

Ha nevelésünk odáig segít bennünket, hogy 
előttünk Kant híres kategorikus imperatívusza 
áll vezérelvül, vagyis ahhoz a követelményhez 
alkalmazkodunk, hogy „akaratunk alapelve 
egyúttal általános törvényhozás alapelvéül szol-
gáljon": akkor igazi erkölcsi magasságra emel-
kedünk és lelkünket olyan benső értékek szen-
telik meg, aminőkre csak Isten különös ke-
gyelme érdemesíthet bennünket. 

Az iskola elsősorban ilyen értékeket iparko-
dik az ifjú lelkébe plántálni. Ezek az értékek 
pedig minden más értéknél fölöttébb valók. 

A HELYE§ÍRÁH ALAPJA. 
írta : OSZOLY J O L Á N . 

Egy kis baj van ezzel az alaprakással. Ha 
nem megy minden úgy, mint a karikacsapás: 
nem volt jó az alap. Ha a -ba, -ban, -be, -ben 
ragok elcserélődnek a felsőbb osztályokban, 
persze, hogy az alap a hibás. Sőt tudok esetet, 
amikor bizonyára gyenge, túlérzékeny, talán 
gyenge idegzetű gyermek a III. középiskola el-
végzése után öngyilkos lett s azt a megjegy-
zést is lehetett hallani, hogy azért nem bírta 
szegény a tanulást, mert nem jó alapot kapott 
az elemi iskolában. Arra gondolni, hogy gyenge, 
sőt nagyon gyenge tehetségű gyermekek is van-
nak, akiknek azonban mégis csak el kell vé-
gezni az elemi iskolát, akik a középiskolába 
nem valók, nem lehet. Tudna tanulni a gyer-

mek, mondják ilyenkor, csak hibás volt az 
alap. Szegény alap, ami bizony nagyon gyenge 
talajra talál sokszor, bizony nem mindig hibás. 

Lehetetlen az is, hogy mindennek a tanterv 
az oka, ami már nem is új, ki is alakult, sőt, 
ha okosan alkalmazzák, a gyermek lelkéhez 
mért akkor, ha tanító tud is, akar is leszállni 
abba a kis világba, amely ott van az elemi is-
kolák padjai között. 

Legnagyobb hibát a helyesírás tanításának 
tudják be. Azért nem bír haladni a gyermek, 
mert nincs alapja. Nem tudom, hogy játéknak 
képzelik-e ezt az alaprakást, vagy úgy, mint 
egyszer mondta nekem egy igazán jó társalgó, 
kedves, finom asszony: „Az elemi iskola mun-
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kája még könnyű. Oly kevés anyaga van! 
A tanító a szabályt felírja, a gyermek bevágja. 
Kész". Nem kész, mert a tanítás nem játék, 
nem is szabálygyártás, hanem a gyermek lel-
kéhez mért, de mégis nehéz munka, amit azon-
ban úgy kell elvégezni, hogy ridegséggel ki ne 
öljük a tanulási vágyat. Mert tanulni akarás, 
az van ám a gyermekben, csak érdeklődést tud-
junk kelteni. És ebben áll az alaprakás művé-
szete. Nem minden épület egyforma. Van olyan 
lelki föld, ami nem tartja az alapot. Láttam én 
már egyetemet végzett emberek írásaiban is he-
lyesírási hibát, hogy a mondatszerkesztésről ne 

2 

Mutatvány Drozdy : 
Népiskolai Egységes 

Vezérkönyvéből. 

is beszéljek. Szegényeknél bizton rossz volt az 
alap! A középiskolában ingadozhatott a helyes-
írás palotája, végre az egyetemen kissé ferdén, 
de megszilárdult a helyesírás pisai tornya. 
Nem mindig az elemi iskola tanítója a hibás, 
középiskola magyar tanára se, sőt még az egye-
tem tudós professzora sem, hanem az anyag, 
amire nagyon nehéz építeni. 

Azért építeni kell, lehet is, sőt úgy találom, 
hogy a helyesírás tanításához igen kitűnő mal-
teranyagunk van. 

Nem mese ez csupán, de nem is száraz tudo-
mány, hanem olyan kedves, érdeklődést keltő 
munka, ami csak használhat a tantárgynak. 
Nekem kedves munkám ez, de hogy még job-
ban megszerettem, nagyban hozzájárult Drozdy 
Gyula helyesírási vezérkönyve. 

Nem akarok—most vezérkönyvet dicsérni, 
erre igazán nincsen szüksége Drozdynak, csak 
azért említem meg, mert úgy jártam vele, mint 
amikor az embernek megmagyarázzák a bű-
vészmutatványokat. Rájön, hogy most, miután 
tudja, hát minden olyan igen-igen egyszerű. 
És ebben van az értéke. Minden értékes, ha a 
lélekhez utat talál, mert ekkor meg is értjük 
azt. Ezt a könyvet megértettem. 

Vannak az embernek ilyen jó tanítómesterei. 
Az elsőben történt tavaly. Nem is emlékszem 
pontosan, azt hiszem, másoltunk valamit. Nem 
tudom biztosan, mit, de erre emlékszem: igen 
gondterhes arccal feláll egy kicsi. 

— Nincs helyem, Jolán néni, kérem. Elvá-
laszthatom így? 

Ekkor mint valami édes, halványrózsaszín 
szegfűszál, amit meghajlít a szél, egyik karját 
bájosan megemeli, kezecskéjével beleüt a másik 
tenyerébe. így: fecs-ke. 

No, hogy ez mennyire tetszett. Próbáltuk is 
többször, hajladozott szívesen a sok gyermek-
virág, ami útmutatóm lett az idei évbez. Mert 
a tanítás megkönnyítéséhez a gyermek is ad-
hat jó gondolatot, a jó vezérkönyv pedig út-
mutatást. 

Aki ismeri Drozdy könyvét, bizonyára emlé-
kezik a 40. oldalon levő „egy mondat szemlélte-
téséire. Nem akarom leírni a tanítás menetét, 
inkább az eredményét. Nem is írhatnám le, 
mert nem úgy jártam el egészen, ahogy ott 
van. Rögtön meg is említem, a kezdők kedvé-
ért, hogy a vezérkönyvek nem azért vannak, 

hogy a tanítást szórói-szóra lemásoljuk, ha-
nem, hogy útbaigazításul szolgáljanak. Azért 
mondják aztán, hogy ez vagy az nem sikerült, 
mert a lemásolás nem sikerült. Úgy jártunk, 
mint az egyszeri szónok — gondolom — Kos-
suth beszédével. A vezérkönyv mindig csak se-
gítőtárs, útbaigazító jó barát, de a tanítást sa-
ját egyéniségünk szerint kell megtartanunk. 

Most pedig visszatérek az „egy mondat" ered-
ményére. Hát a gyermekek rendezkedtek. így 
azután Zsuzsi parancsszóra megállt előttem. 
Megkérdezte, beteg vagyok-e. Meg is ölelt a kí-
vánságok szerint. Ekkor azonban parancson kí-
vül történt valami. A gyerek lábujjhegyre 
emelkedett és hirtelen a maga édes arcocskájá-
hoz lehúzta az én arcomat. Pillanatnyi csönd. 
De nagyon tetszhetett a bátor cselekedet, mert 
valaki hirtelen összecsapta kis tenyerét. Zsuzsi 
ettől a kicsi zajtól olyan nagy bátorságot ka-
pott, hogy gyorsan egy leheletszerű csókot 
cuppantott a jobb orcámra. Ezzel a csókkal ki 
is repült a helyesírás réme a ablakon. Ami itt 
maradt, a megértés mondata volt a nagy táb-
lán: „Zsuzsi megcsókolta a Jolán nénit". 

Van az úgy néha, hogy kissé más fordulatot 
vesz a tanítás, mint ahogy előre elgondoljuk. 
Ez nem jelenti az útról való letérést, csupán 
csak annyi ez, mintha elindulunk fehér mar-
gittavirágért és utunkban mást találunk, he-
lyette kéknefelejtssel lesz tele mind a két ke-
zünk. Pedig nem tértünk le az útról. 

A helyesírás alapját már az*'első osztályban 
kell rakosgatni. Nehogy elkéssünk! Ügy ne jár-
junk, mint az édesanya, aki panaszkodott, hogy 
baj van a kislányával, de nem tudja, mit csi-
náljon, mert egyéves korában csak nem nevel-
heti. Már el is késtél a neveléssel, mert azt 

4P*' 
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már az első héten kellett volna elkezdened, 
kapta a feleletet. 

Nekünk is már az elsőben. A helyes beszéd, 
a jól leírt szócskák, a megértett mondatok: egy-
egy kő az alaphoz. Hogy aztán a ház elkészül-
het-e? Istenem, sokszor a palota építkezését is 
félbe kell hagyni. De legalább legyen meg min-
den eshetőségre — az alap. 

ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ü V E L É S 

Az iskolánkívüli népművelés statisztikai 
eredményei az 1933—34. évben. 

(Tudnivalók: 
Népművelési egységnek nevezünk nemcsak 

egy-egy népművelési előadást (órát), hanem a 
népművelés keretében tarlóit kultúrdélutánokat, 
estéket, műkedvelői előadásokat stb., amelyek 
egy egységnek számítanak, ha több órára ter-
jednek is. 

A jellemképző tanfolyamok külön nincsenek 
feltüntetve, mivel ezek a szükséghez képest a 
többi tanfolyamok keretében tartattak.) 

Az összes népművelési egységek száma 291.832 
(az előző évben: 207.046, tehát emelkedés: 40'9%.) 

Ez a szám az alábbi tevékenységek között osz-
lik meg: 

Az ország 3400 községe és az ezekhez tartozó 
tanyai központok közül az 1933/34. tanévben 313 
helyen* nem volt rendszeres népművelés (előző 
évi szám 360), így a népművelésben részt nem 
vevő községek és a hozájuk tartozó tanyai köz-
pontok száma 47-tel, vagyis 13%-kal csökkent, 
tehát az eredmény itt is javult. 

Az iskolánkívüli népművelés előadóinak szá-
ma: 25.577 (az előző évi szám: 21.530, tehát emel-
kedés 18-7%). ' 

A népművelési előadók foglalkozás szerint a 
következőképen oszlottak meg: 

* „Hely" alatt itt községet és népiskolával bíró tanyai 
központot kell érteni. 

1933/34-ben 1932/33-
Róm. kat. lelkész 1.993 1.871 
Protestáns lelkész 1.265 1.110 
Tanító 11.329 9.884 
Tanár 2.109 1.864 
J egyző 1.851 1.590 
Emberorvos 2.182 2.036 
Állatorvos 524 382 
Ügyvéd 281 176 
Mérnök 216 205 
Bíró 91 92 
Közig, tisztviselő 706 434 
Földbirtokos 250 190 
Gazdatiszt 499 424 
Iparos 129 91 
Kereskedő 74 38 

2.078 1.143 
Összesen. 25.577 21.530 

Népművelési előadók részére az 1933/34. tan-
évben összesen 14 (előző évi szám 7) előadóképző 
tanfolyamot rendeztek. Ezek közül Pest vár-
megye rendezett 3 tanfolyamot, egyet a pest-
megyei közigazgatási tisztviselők, egyet a pest-
megyei tanítók, tanárok, lelkészek, orvosok s 
egyet a tanítónők és tanárnők részére. Budapest 
székesfőváros 2 tanfolyamot rendezett, egyet 
nők részére a női népművelési munka különle-
ges feladatainak ismertetésére, egyet pedig a fő-

óra szám Hal ig , szám 

14.774 3.232 
20.477 9.463 
10.279 6.298 
32.548 35.068 
29.116 13.256 
15.136 8.957 
1.087 2.814 

1932/33-ban 
104.919 85.770 

6.012 4.733 
8.294 6.192 

10.650 8.589 
24.333 5.922 

9.886 7.712 
1.007 668 
3.314 1.564 

291.832 79.088 

városi tanítók és tanárok számára. Fejér vár-
megye rendezett 1 tanfolyamot a tanítók ré-
részóre, Vas megye 1 tanfolyamot a tanítók és 
tanítónők, Győr vármegye 1 tanfolyamot a nép-
művelési gondnokok részére, Szabolcs vár-
megye rendezett 1 tanfolyamot a tanítók, Ba-
ranya vármegye pedig 1 tanfolyamot karna-
gyok számára. Somogy vármegye rendezett 
2 tanfolyamot, egyet a jegyzők, egyet a tanítók 
és lelkészek részére, végül Zala vármegye 1 tan-
folyamot a zalaegerszegi tanítónőképzőintézeti 
növendékek részére. Egész éven át tartó népmű-
velési előadóképző tanfolyamot rendezett a sze-
gedi kir. kat. tanítóképzőintézet az V. éves 
tanítónövendékek részére. 

Szám 

Analfabéta tanfolyam 188 
Alapismereteket terjesztő tanfolyam 314 
Népművelési és közműveltségi tanf. 166 
Gyakorlati ügyességi tanfolyam 832 
Nőnevelési tanfolyam 454 
Művészeti és kedélyképző tanfolyam 276 
Szabadegyetemi tanfolyam 39 
Népművelési és közműveltségi elő-

adások 
Rádiószabadegyetemi (közrádió) elő-

adások 
Műkedvelői előadások 
Műsoros délutánok és esték 
Gyermekszórakoztatás, mesedélután 
Alkalmi (hazafias, kulturális) ünnep-

ségek * 
Népművelési hangversenyek 
Tanulmányi kirándulás  

Összesen.... 2.269 
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A népkönyvtárak száma az 1933/34. év végén 
volt: 1604 (az előző évi szám: 1578, tehát az 
emelkedés 26). 

A könyvtárak megoszlása: 
Nagy könyvtár 146 (előző tanévben 144) 
Közép könyvtár 180 (előző tanévben 176) 
Kis könyvtár 960 (előző tanévben 944) 
Tanyai könyvtár 309 (előző tanévben 307) 
Vegyesnyelvű könyvtár 9 (előző tanévben 7) 

A Magyar Népművelés Könyvei sorozatban 
megjelent művek száma 12 mű 17 kötetben. 

A népkönyvtárak összes könyveinek száma: 
339.895 (előző évi szám: 244.202, tehát emelkedés 
391%). 

A könyvtárakból az olvasók által 1933/34-ben 
kivett könyvek száma: 692.176 (előző évi szám: 
570.610, tehát emelkedés 2T3%). 

A népkönyvtárak olvasóinak száma: 228.946 
(előző évi szám: 201.173, tehát emelkedés 13-8%). 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
diapozitív-kölcsönzőjéből 1985 sorozatot kölcsö-
nöztek ki a népművelési előadók (az előző évi 
kölcsönzési szám: 2403). A csökkenést részben a 
diapozitív-kölcsönző rendezése, részben fedezet 

hiánya okozta. Az év folyamán háromféle új 
diapozitív-sorozat szereztetett be. 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési 
bizottságok diapozitív-kölcsönzőiben 1232 üveg-
diapozitív-képsorozat és 956 filmdiapozitív-soro-
zat volt. 

A naptárkiadóknak összesen 47 naptári cikk 
bocsáttatott rendelkezésükre s a cikkeket 14 
naptárkiadó vette igénybe. 

A magyar zene felkarolására indított akció 
keretében az 1933—34. tanév folyamán 2703 gra-
mofonlemez és 234 szövegkönyv osztatott szét. 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési 
bizottságok tevékenysége keretében rendszere-
sen használt vetítőgép száma 1603 

(1931. évi adat 1176, emelkedés 427, azaz 36%), 
közrádió készülék 833 

(1931. évi adat 737, emelkedés 96, azaz 13%), 
gramofon készülék 351 

(1931. évi adat 205, emelkedés 146, azaz 71%), 
kultúrház (kultúrterem) 2626 

(1931. évi adat 550, emelkedés 2076, azaz 377%). 
(Ezek az adatok nem évenként, hanem na-

gyobb időközökben gyűjtetnek össze.) 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Hullámzó Balaton tetején . . . 
— Földrajz a IV. osztályban. — 

í r ta : DROZDY GYULA. 
Amint lapunk 3. számában olvasható, a 

M. Kir. Balatoni Intézőbizottság „Mit tehet 
a tanító a balatoni fürdőélet fellendítése ér-
dekében?" címen irodalmi pályázatot hirde-
tett. Anélkül, hogy ehhez a pályázathoz gon-
dolatokat akarnék sugalmazni, közlöm azt a 
tanításomat, amelyet Egerben, a szünidei 
tanítói továbbképző tanfolyamon tartottam. 
Célom az volt, hogy azoknak a módszeres el-
veknek egy részét, melyeket a földrajztanítás 
módszeréről előzőleg tartott előadásomban 
hangoztattam, gyakorlatban is bemutassam. 
Természetes, hogy minden elvet egy tanítás 
keretében nem sűríthetünk össze. Éppen 
azért ebben a tanításban, a sok közül, a kö-
vetkezőket óhajtottam demonstrálni: 

a) miként késztetem a gyermekeket a tér-
képen és a valóságban való tájékozódásra; 

b) hogyan késztetem tanítás közben tér-
képolvasásra; 

c) hogyan alkalmazom az érdekesség, az 
eszméltetés és a hasznosság elvét a gyakor-
latban; 

d) hogyan foglalkoztatom a képzeletet. 
Ezek mellett az elvek mellett állandóan 

szemem előtt lebegett a földrajz tanításának 
a tantervben megjelölt célja is, melyben a 
haza megismertetése mellett ott van annak 
megszerettetése is. A megszerettetés pedig 
csak úgy történhetik, ha hazánk egyes táj-
egységeit úgy képzeltetjük el a gyermekek-
kel, hogy azt legyen miért megszeretniök. 
Éppen azért a Balatonnak szépségeit úgy 

állítom gyermekeim elé, hogy lelkükben 
olyan kellemes hangulat ébredjen, mely ne-
mesebb érzelmek felkeltésére alkalmas. Itt 
segítségül hívom a valósághoz kapcsolódó 
poézist, mely bearanyoz mindent. De csak 
akkor, ha a tanító lelkét is áthatja az az ér-
zés, amit a gyermekek lelkébe át akar plán-
tálni. S mennyi ilyen poézise van a Bala-
tonnak is, meg hazánk más tájának is! Ilye-
neket is el kell raktároznunk a gyermeki 
lelkek rezervoárjába azért, hogy azok onnan 
bármikor előkerülhessenek s megpendítsék 
azt a húrt, melynek hangja a szeretet érzé-
sével árasztja el a lelket. Sok-sok képzelet-
hez szóló s poézist lehelő elemet kell tehát 
nyujtanunk a haza megismertetésével kap-
csolatban, hogy a lélek később szedegethesse 

... a sok szép emléket, 
Mint a méh a virágról a mézet. 

S ez a sok-sok szép emlékkép fogja ébreszt-
getni, táplálni a hazaszeretetet. 

Előkészítés. 
a) Az érdeklődés felkeltése. — Pürödtetek-e 

már az idén? — Hol? — kérdeztem, mire a gyer-
mekek elmondták, hogy az egri uszodában meg 
patakban. — Elhiszem, hogy jól esett a fürdés 
meg a homokban való heverés ebben a nagy 
melegben! S milyen széles az a patak, ahol fii-
rödtetek? (Megmondták.) — És az uszoda? (Meg-
mondták.) — Az akkor jó nagy fürdőkád. De 
van ám Magyarországon ennél még nagyobb 
is! — A Balaton! — mondták a gyermekek. 
— Az! 

b) A tapasztalatok számonkérése. Most arra 
voltam kíváncsi, hogy a gyermekek mit tud-
nak a Balatonról. Nagyobb a Balaton, mint az 
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egri uszoda? — kérdeztem, mire a gyermekek 
elmondták, hogy sokkal, de sokkal nagyobb. 
— És hol van az a Balaton1? — kíváncsisko-
dom, mire a gyermekek megmutatták a tér-
képen. Azután elmondják, hogy néha háborog, 
hogy sok hal van benne, hogy partjain sok 
fürdő van, hogy hideg télen befagy s mikor a 
jég megreped, akkor „rianás" van. (Már sokat 
hallhattak, olvashattak a Balatonról.) 

c) Hangulatkeltés. — Vájjon hogyan keletkez-
hetett itt ez a nagy tó? — kérdezem, mire az 
egyik gyermek elmond valami bősz bikáról szóló 
regét. — Én másként tudom, — szólok. Ha kí-
váncsiak vagytok, elmondom. — Tessék elmon-

dani! — Ügy volt az, hogy mikor a jó Isten 
megteremtette ezt a nagy világot, közepébe 
tette szép Magyarországot. Aztán gyönyörkö-
dött benne. El-elnézte s örült, mert az egész 
világon legszebb volt Magyarország. Amint 
gyönyörködik, gyönyörködik, egyszercsak örö-
mében egy könnycsepp jelent meg a szemében. 
És ez a könnycsepp leesett ide a Dunántúli 
Dombos-vidékre és ott is maradt, — mondom 
Garay János költeménye alapján. — Mi hát 
akkor a Balaton? — Isten könnycseppje. — Az 
bizony, gyerekek! Azért olyan szép az, hogy 
párja sincs széles e világon. Szeretnétek-e meg-
nézni, benne fürödni? — Szeretnénk. 

d) Célkitűzés. — Akkor elmegyünk most tüs-
tént oda. Jó? — Jó! — mondják és mosolyognak. 
Tárgyalás. 

a) Tájékozódás a szülőföldről. — Igen ám, de 
merre menjünk? — kérdem. — Budapest felé. 
— Mutassatok Budapest felé! (A gyermekek 
bizonytalanok. Látszik, hogy keresik, merre van 
Budapest, de nem találják.) — Hanem így köny-
nyen eltévedhetünk. A Balatonhoz indulunk és 
valahová ide a Hargitához jutunk, — mondom, 
mire mosolyognak. — Legjobb lesz, ha előbb 
innen a térképről tájékozódunk. Hol is van 
Eger? (Megmutatják.) — Gondoljatok egy vo-
nalat Egeren át keletről nyugatra. így! — mon-
dom s Egeren át kelet-nyugati irányban el-
helyezem a pálcát. — Most meg így teszem a 

pálcát. — Most az egyik vége északnak, a má-
sik meg délnek van. — Igazatok van! Most 
meg így teszem, — mondom s északnyugat-
délkeleti irányban helyezem a pálcát Egeren át. 
— Most az egyik vége északnyugatnak, a má-
sik meg délkeletnek van. — Ebben is igazatok 
van. Hanem merre mutat most? — kérdezem 
s a pálcát északkelet-délnyugati irányban he-
lyezem a térképre. — A Balaton Egertől dél-
nyugatra van, — mondják a gyermekek, mikor 
meglátják. — Igazatok van. A Balaton tőlünk 
délnyugatra van. 

— Hanem most már talán meg tudjátok mu-
tatni, merre keli mennünk, ha a Balatonhoz 

Balaton. 
Illusztráció a Betűország V. és VI . 
virágos ker t jéből . 

akarunk érni? — mondom, hogy most már 
a valóságban is tájékozódásra késztessem őket. 
— Arra kell mennünk. — Nem arra, — mond-
ják s bizonytalan mutogatásukból látom, hogy 
a valóságban még nem tudnak teljes biztonság-
gal tájékozódni. — Legjobb lesz, ha itt is úgy 
csináljuk, mint előbb a térképen. Keressük 
meg először, merre van kelet! — Ott kel a nap. 
Arra van kelet, — mondják. — Az igaz, — 
mondom megerősítésül, de tovább nem folyta-
tom. Őket kényszerítem a további keresésre. 
— Ha arra van kelet, akkor átellenében van 
nyugat. Arra ni! — mutatják, aztán megálla-
nak. Várják, hogy segítsek. Dehogy segítek!. . . 
Csak hadd dolgozzanak önállóan! Mikor észre-
veszik, hogy hiába várnak a segítő kérdésre, 
megszólal az egyik: — Ha arra van kelet, arra 
meg nyugat, akkor erre van dél, erre meg 
észak, — mutat helyesen az égtájak felé. — Mu-
tasd meg csak te is, Laci! — mondom, mire Laci 
is megmutatja, — De még mindig nem tudom, 
merre van innen a Balaton, — szólok, hogy to-
vábbi önálló keresésre késztessem. Meg is indul 
a keresés s megállapítják a melléktájak irá-
nyát s megmutatják, mely irányban van Eger-
től a Balaton. (Az én iskolám mennyezetére 
szélrózsa volt rajzolva, hogy állandóan helyesen 
tájékozódhassanak. Egerben a Kultúrház ter-
mében folyt a tanítás.) — Most már tudjuk, 
merre van innen a Balaton. Most nézzük meg a 
térképen a vasútvonalat, melyen a Balatonhoz 

c 
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juthatunk, — mondom, mire a gyermekek a tér-
képről olvasva megállapítják, hogy előbb Buda-
pestre kell utaznunk, onnan meg a Balatonhoz. 
— Most meg nézzétek meg a vasút irányát 
Egertől Budapestig! — szólok, hogy további 
térképolvasásra késztessem a gyermekeket. S 
azok a térképről megállapítják, hogy Füzes-
abonyig egyenesen déli irányban s onnan Bu-
dapestig nem egészen délnyugati irányban, 
hanem kissé nyugatra és kanyarulatokkal ve-
zet a vasxítvonal. — Azt mondottátok, hogy 
kanyarulatokkal. Én nem tudom, miért kanya-

tart, míg gyalog odaérünk. Ha énekeltek, nem 
fáradtok el, — szólok, mire elkezdik: 

Édesanyám, ha bejön ... 
— Budapest!. . . Csapat, ál lj! . . . E g y ! . . . 

Kettő! — vezényelek, mire egyszerre megáll-
nak. — Fáradtak, porosak vagyunk, fürödjünk 
meg a Dunában, hogy frissek legyünk, — szó-
lok, mire a gyermekek mosolyognak, de azért 
lebuknak s a fürdést utánozzák. (Erre a kis 
üdítő mozzanatra azért is szükség volt, mert 
ezek a gyermekek előzőleg már egy órán át 
tanultak s így szellemileg fáradtak voltak. A 

roghat itt ez a vasútvonal, •— szólok, hogy a 
kanyargás okának keresésére s ezzel a térkép-
ről való eszméltetésre késztessem. — Talán he-
gyeket kell a vasútnak kikerülnie. — Vagy ta-
lán városok felé akar menni, — mondják s ez 
már helyes földrajzi okoskodás. — Én nem tu-
dom! — szólok s ezzel további térképolvasásra 
késztetem. S a gyermekek olvassák is. Meg-
állapítják, hogy Hatvanig egyenesen halad a 
vasút, mert erre sík a vidék. Aszód és Gödöllő 
környékén hegyek vannak, meg a két községet 
is érinteni akarja a vasút, azért kanyarodik. 

Azután meg azt állapítják meg a térképről, 
hogy Budapesttől a Balatonig mely égtájak 
felé kanyarog a vasút. Mikor a Balatonhoz 
érünk, mondom: — Itt vagyunk a Balatonnál. 
Mely égtáj felé van innen Eger? — Északkelet 
felé, — mondják s ezzel visszafelé való tájéko-
zódásra is késztettem őket. — Ha a Balaton 
mellett vagytok s hazafelé, az édesanyátok háza 
felé akartok nézni, akkor északkelet felé kell 
fordulnotok. 

b) Utazás Budapestig. — Hanem utazzunk 
most már a Balatonhoz. Mégpedig úgy, hogy 
Budapestig gyalog, onnan meg vasúton utaz-
zunk tovább. Szeretnétek-e cserkészek lenni? 
— Szeretnénk. — Akkor legyünk cserkészek. 
Álljatok f e l ! . . . Fedezz!.. . (A gyermekek a 
padban egymást fedezik.) — Irány, Budapest . . . 
Cserkészcsapat... In-dulj! — vezénylek, mire 
a gyermekek hely ben járással menetelnek. Mi-
kor már lépést tartanak, elkezdem: 

Daltól hangos erdő, mező, berek, 
Ahol járunk mi, cserkészek. 

A gyermekek énekelve menetelnek, de a dal 
elhangzása után sincs megállás. Tovább men-
nek, miközben mondom: — Csak menjünk! 
Messze van még ide Budapest. Két napig is el-

Balaton a Badacsonynál. 

Mutatvány Asztalos Gyula : 
Földra jz a IV. oszt. számára 
szóló tankönyvéből . 

menetelés és dalolás után meglátszott rajtuk, 
hogy élénkebbek, üdébbek. Mit tesz a játékos 
képzelet!... Mikor tanítás közben ilyen hely-
zetben vagyunk, arra vigyázzunk, hogy az ilyen 
üdítésre, a fáradság elhessegetésére való moz-
zanat mindig szoros kapcsolatban legyen az 
anyaggal, nehogy az a gondolatmenetet meg-
zavarja, más irányba terelje.) 

c) Budapesttől Székesfehérvárig. — Most már 
megfürödtünk, frissek vagyunk. Menjünk a 
Délivasút pályaudvarára s onnan induljunk 
a Balatonhoz. — A vonaton is vagyunk már . . . 
Mehet!.. . — Nézzétek meg a térképen s mond-
játok meg, melyik nagyobb állomásokon áll 
meg a vonat! (Megnézik s megmondják.) 
— Amint megyünk, megyünk, egyszer csak 
vizet látunk, •— mondom, mire a gyermekek le-
olvassák a térképről, hogy az a Velencei-tó. 
— Ennek a partján megáll a vonat. Míg áll, 
nézzünk szét egy kissé. Nagy víz, de azért az 
egyik partjáról át lehet látni a másikra. A tó 
szélén s itt-ott a belsejében is nádas van. Körös-
körül falvakat látunk. Azokban majdnem min-
den ház, különösen a melléképületek, náddal 
vannak fedve. •— Azért, mert olt sok a nád, — 
mondja egy gyermek. — Az lehet, — erősítem 
okoskodását. 

— Aztán itt a Velencei-tó partján kis házikó-
kat is látunk. Deszkából vannak. —• Azok 
kabinok, — mondja egy gyermek. — Igen, azok 
fülkék, — használom a helyes szót, hogy nyel-
vezetét javítsam. — De mirevalók ezek a fül-
kék? — Abban vetkőznek és öltöznek, akik ott 
fürdenek. — Sokan járhatnak oda fürdeni, — 
mondják. — Bizony, sokan nyaralnak a Velen-
cei-tó partján. Hanem azoknak enni is kell 
ám! Hol veszik a tejet, túrót, vajat, baromfit? 
— A falvakból. — Akkor jó dolguk lehet azok-
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nak a falusiaknak. Nem kell messzire vinniök a 
tejet, túrót, tojást, baromfit. Otthon is eladhat-
ják. — Hanem nézzétek csak, hová kellene vin-
niök, ha nem volna ott a Velencei-tó1? — A kö-
zeli városba. — Talán Budapestre vagy Székes-
fehérvárra, — mondják a gyermekek, a térképet 
nézve. — Azok a városok pedig elég messzire 
esnek a Velencei-tótól. (A nádassal és a fürdő-
vel kapcsolatban tehát az eszméltetés és a hasz-
nosság elvét összekapcsolva alkalmaztam.) 

— Hanem sok vízimadár is van ám ebben a 
Velencei-tóban. A partján, a sekély vízben, 
gólyák sétálgatnak. — Békákat keresnek. — Azt. 
— Miért lehet tehát itt annyi gólya? — Mert 
sok a béka. — Én is azt hiszem, mert a gólya 
csak ott szeret, ahol sok a béka. — De 
miért lehet ott sok béka? (Hallgatnak.) — Én 
azt hiszem, azért, mert azok is ott találják meg 
az ennivalójukat. — Talán sok bogár van ott? 
— Bizonyosan sok van. Különösen szúnyog 
van ott tömérdek, mert az meg a nádasban sze-
ret tartózkodni. Azokra vadásznak a békák. 
—• De nemcsak gólya, hanem sok gém, bölöm-
bika, vízityúk, sirály is van itt a Velencei-
tóban. Aztán sok-sok bíbic röpköd itt a tókörüli 
rétek lelett. — Bíbic! . . . Bíbic! . . . — hajtogat-
ják, mikor csapongnak a levegőben. — Vájjon 
mit kereshetnek itt ezek a vízimadarak? — Bi-
zonyosan ott találják meg azt, amit esznek. 
— Ott a vízben, meg a víz partján. Aztán meg 
a nádas, a víz nyújt nekik védelmet ellenségeik 
ellen. Itt nyugodtan rakhatnak fészket, nyugod-
tan költhetnek. 

— Most utazzunk tovább, — mondom. Mi-
kor Székesfehérvárhoz ér a vonat, arról beszél-
getünk, miért hívhatják Székesfehérvárnak. 
A gyermekek elég könnyedén elemzik és ma-
gyarázzák a város nevét. Elmondják, hogy ott 
lakott Szent István, meg több király s ott halt 
meg Szent Imre. Hogy a város eredetének okát 
észrevétessem, arról is beszélek, hogy valami-
kor mocsaras vidék volt s ez a mocsár védte a 
várat az ellenség ellen. 

d) A Balaton. 1. Nagysága, mélysége, kör-
nyéke. — Hanem menjünk tovább! Mikor Szé-
kesfehérvárt elhagyjuk, nemsokára minden 
utas az ablakhoz siet. Senki sem szól, csak 
mindenki néz, néz. — Meglátják a Balatont, — 
mondják. — Igen! . . . Azért nem tudnak szólni, 
mert meglepte őket a Balaton szépsége, ä nagy-
nagy víz. Olyan ez, gyerekek, mint egy hatal-
mas víztükör. Messze, messze nyúlik s a vége 
elvész a végtelen messzeségben. Érezni, hogy 
még azon túl is van víz. Egyik végét a másik-
ról nem is lehet látni. Vájjon lehet-e az egyik 
vége a másiktól olyan messze, mint ide Füzes-
abony? — kérdem, hogy a gyermekeket a tér-
képen való méregetésre s ezzel kapcsolatban a 
Balaton nagyságának elképzelésére késztessem. 
— Messzebb van, — mondják, miközben sze-
mükkel méregetik. — Legjobb lesz, ha megmér-
jük, — mondom s mutatópálcámmal megmérem 
a Balaton hosszúságát. Aztán Egertől mérem. 
— Bizony, még hosszabb a Balaton. Olyan 
hosszú, mint ide Karcag vagy Nyíregyháza, — 

mondják. — S mindenütt csak víz, v í z ! . . . 
77 km-nyire v í z . . . — erősítem az elképzelést. 

Azután a térképről azt méregetjük, hogy hol 
milyen széles a tó. A gyermekek észreveszik, 
hogy Tihanynál legkeskenyebb. Megmondom, 
hogy ott egy fél km, inéregetéssel megállapít-
juk, hogy 3—14 km között váltakozik a széles-
sége. A mélységérő lis szólok. Közlöm, hogy 
3—4 méter mély, a tihanyi félszigetnél azon-
ban 11 méter a mélysége. — Olyan nagy ez a 
Balaton, mintha tenger volna. Azért „Magyar 
tenger"-nek is mondják. 

— Nézzétek meg a térképen s mondjátok meg, 
hegyes-e vagy sík-e a partja? — A zalai he-
gyes, a somogyi meg sík, dombos, — állapítják 
meg a gyermekek, aztán megmondják, hogy 
a zalai partján a Bakony-hegység húzódik. 
— Igen, úgy húzódik ez a Bakony-hegység, 
mintha két kinyújtott kar volna. Mintha ölelni 
akarna. Talán a Balatont akarja átölelni, mert 
szereti, mint édesanyja a gyermekét. Szeretheti 
is, hiszen olyan üde, olyan szép ez a Balaton,— 
szólok a szívhez is. Aztán meg hogy a hasznos-
ságot is észrevétessem, arról beszélgetünk, hogy 
a zalai part hegyein sok az erdő, belsejében sok 
a kő, míg a somogyi parton kevés a fa s nin-
csen kő, eszméltetéssel megállapítják a gyerme-
kek, hogy a két part lakossága terményeit ki-
cseréli. Arra is rávezetem őket, hogy télen, mi-
kor befagy a Balaton, a zalai partról fát, követ 
visznek át kocsikon rajta, de nem térnek vissza 
üresen, hanem gabonával megrakva. Ha nincs 
a Balaton befagyva, vonaton, hajón szállítják 
át a terményeket. 

2. A Balaton nyári élete. — Menjünk gondo-
latban ide Siófokra s figyeljük meg, milyen a 
Balaton nyári reggelen. Ilyen ni! — mondom s 
kiteszem a „Napfelkelte a Balatonon" c. képes-
lapot, amit a gyermekek csendesen nézegetnek. 
— Szép!. . . Gyönyörű! — Hajnal van. — Most 
kel fel a Nap. — Belesüt a vízbe, —• mondogat-
ják fölváltva, aztán hozzáteszem: — Tükör a 
Balaton, gyerekek. A Nap, mikor felébred, kó-
cos. Olyan, mint sok kislány. A kislány is bele-
néz a tükörbe, hogy a haját megigazítsa. Miért 
ne nézhetne tükörbe a Nap, mikor itt fekszik 
előtte ez a nagy tükör? Belenéz biz az! Meg is 
látszik benne az aranyhaja. Talán maga is 
gyönyörködik benne. 

— Most meg gondoljátok el, mit csinálnak 
ilyen nyári reggelen az ott nyaralók. Majd én 
egyet-mást elmondok úgy, amint gondolom» 
ti meg a többit gondoljátok hozzá: Kijön egy 
ember a nyaralóból. Fürdőruha, fürdőköppeny 
van rajta. Lassan megy a Balaton f e l é . . . 
— Meg akar mosdani, fürdeni. — Az lehet! 
Nagyobb mosdótálat otthon aligha találna, 
mint a Balaton. Hanem hogyan mehet a hideg 
vízbe? — Jöjj ki csak, Laci! Mutasd meg! 
(Laci kijön. Lassan, óvatosan lépked a képzelt 
vízben, megmossa a karját, mellét, arcát, aztán 
befogja az orrát s megbukik, amint ő 'azt az 
egri patakban szokta. Hogy tud alkotni, való-
ságba öltöztetni a képzelet!) — Így mosakod-
hat, fürödliet az a nyaraló is. 

— Hanem később sokan jönnek s lassan, las-
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san tele lesz a Balaton partja emberekkel. Lu-
bickolnak, fürdenek, csónakáznak, aztán meg a 
part homokjában heverésznek. Közben pedig 
erősödnek a dolgozó magyarok, hogy aztán 
egész télen át jó kedvvel dolgozhassanak. 

A Nap meg felülről nézi a pihenő, a fürdőző 
embereket. Mintha vigyázna rájuk. Gyönyör-
ködik bennük. Ha nagyon elfárad a nézésben, 
nagy pápaszemet tesz a szemére. Az is meg-
látszik ám a Balaton tükrében. — Az felhő, —• 
mondják. — Lehet! Először csak kicsi, aztán 
mindig nagyobb az a felhőpápaszem. Sötétedni 
kezd, mire a Balaton vizének színe is sötétebb 
lesz. — Olyan színű, mint a felhő, — mondják. 
— Olyan. Egyszer csak szél kezd fújni. A víz 

kifejezett kellemes hatás már a megszeretéshez 
vezet. 

— A Nap eltűnik erre, ni! a Bakony mögött, 
— mondom s mutatom a térképen. — Sötét 
lesz. — Az égen megjelenik a Hold meg a csil-
lagok. Itt van, ni! — mutatom az „Este a Bala-
tonon" c. képeslapot. — Hold is, meg a csilla-
gok is nézegetik magukat a Balaton vizében . . . 
Tetszik nekik ez a sima víztükör.. . Nézzétek 
csak!. . . Benne van a Balatonban az egész ég» 
a Holddal, a csillagokkal együt t . . . 

— Csendes a Balaton partja. És olyan jó ez a 
csend!. . . Valami azonban ott benn a vízben 
mégis hallatszik... Loccs!.. . Loccs! . . . Mintha 
evező loccsanása volna!. . . Onnan a partról meg 

Balaton Tihanynál. 
Mutatvány Asztalos Gyula : 

Földrajz a IV. oszt. számára 
szóló tankönyvéből 

meg hullámzani kezd s egy-kettőre akkora hul-
lámok űzik, kergetik egymást a Balaton vizén, 
hogy a csónakokat is felfordítják, lia nem vi-
gyáznak. — Vihar jön! — hallatszik itt is, ott 
is a parton s mennek, sietnek az emberek haza. 
A Balaton haragszik. Kegyetlenül haragszik. 
Haragjában felborzolja a haját. Akkor ilyen ni! 
— mondom s kiteszem a „Vihar a Balatonon" 
című képeslapot, amit megbeszélünk. A meg-
beszélés csak rövid mondatokban történik. így: 
— Mekkora hullámok!... Ni! Ott az a vitorlás 
bezzeg igyekszik a part felé! — Feszülnek a 
vitorlái. — Ember sehol!. . . — Csak a sirályok 
röpködnek a hullámok fe let t . . . Elkapják a 
halat, amit felvet a hul lám. . . — V i ! . . . V i ! . . . 
— kiáltják. Hangjukból érezni, hogy örülnek. 
Ilyenkor övéké a Balaton felett a világ. 
S hányféle szín van ebben a viharban a Bala-
tonon!. . . A legtöbb a sötét, a haragos szín. 
— Igazán gyönyörűség nézni!. . . 

— De nem sokáig szokott haragudni a Bala-
ton. Amint a felhők eloszlanak felette, lassan-
lassan lecsendesedik és ismét mosolyogni kezd. 
Mintha azt mondaná az embereknek: — Úgy-e 
megijesztettelek?! Játszik a Balaton az em-
berekkel. 

—• Aztán jön a napnyugta, az este. Ilyenkor 
is szép ám a Balaton! Ilyen, ni! — kiteszem a 
„Napnyugta a Balatonon" c. képeslapot. — Most 
is bearanyozza a Nap a vizet. — Most csendes 
a Balaton. — De szép! — mondják s ebben 
benne van mindaz a hatás, amit a kép látása, 
meg az a néhány hozzáillő szó lelkükre gyako-
rolt. És az esztétikai érzelem kifejezésére elég 
ez a: „De szép!"... Hogy miért szép? Ki tudja 
azt?... Elég az, hogy szép, hogy kellemes, 
hogy gyönyörködik benne a lélek. Elég, hogy 
a gyermek szelíden mosolyog, mikor látja, mi-
kor elképzeli, mert ez a szelíd mosoly kifeje-

zője annak a hatásnak, amit az a balatoni kép 
lelkére gyakorolt. És ezzel a szelíd mosollyal 
lágyan, szelíden nóta hallatszik... Hallgassátok 
csak!. . . — mondom, mire a háttérben csende-
sen, lágyan néhány kartársnőm elkezdte: 

Hullámzó Balaton tetején, 
Csónakázik egy halászlegény. 
Hálóját a szerencse, 
Őt pedig a jó kedve 
Hagyta el szegényt. 

(A hangulat áthatotta a háromszáz hallgató 
lelkét s valamennyien együtt énekelték: Háló-
ját a szerencse... S ez olyan szépen varázsolta 
oda a Balaton esti hangulatát!) 

—• Hányan és hányan énekelnek nyári estén-
ként így a mi szép Balatonunk partján! Éne-
kelnek és gyönyörködnek, mert nincs is szebb 
az egész Föld kerekségén, gyerekek, mint a mi 
Balatonunk, — mondom, hogy a nemzeti ön-
érzetet is ébresztgessem, mélyítgessem. 
Begyakorlás. 

a) Összefoglalás rajzzal. A tanfolyamon tar-
tott tanítás keretében erre időt nem fordíthat-
tam. Az én iskolámban azonban ezt a követ-
kezőképen végzem: Egertől a Balatonig az 
utat, ennek nevezetesebb pontjait, meg a Bala-
tont. a Dunátúli Dombos-vidék keretében a Ba-
konnyal és a Velencei-tóval s a hallottak alap-
ján való megbeszéléssel kapcsolatban a nagy-
táblára rajzoltam volna. Rajzolás közben a 
gyermekek a térképet nézegetnék s ők mon-
danák meg, mit s hová rajzoljak. Csendesfoglal-
kozásul a térképvázlatot mindenesfüzetükbe 
rajzolnák, aköré pedig azokat a képeket emlé-
kezetből, melyeket tanítás közben szemléltet-
tem. Egy-egy szóval, mondattal odaírnák azt, 
amit az emlékezetben meg kell őrizniök, vagy 
ami lelküket legjobban megragadta. 
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A következő ólán ezt a rajzot a kapcsoló is-
métlésnél használnám fel úgy, hogy a mindenes-
füzetbe rajzoltak és írottak alapján mondanák 
el ennek az órának az anyagát, melyhez az új 
anyagot kapcsolnám. Az új anyag pedig a Ba-
laton környékének megismertetése lesz, miköz-
ben rátérek arra is, hogyan fogadják a balaton-
menti lakosok a vendégeket. Megértetem a 
gyermekekkel azt, hogy a balatoni nyaralás 
nagy hasznot hoz a népnek s nemzeti szempont-
ból is fontos, hogy itthon, a Balaton mellett 
nyaraljunk. Mikor már mindezt elvégeztem, 
akkor a következő órák keretében mélyítem: 

b) Olvastatás. Prózai olvasmányt vagy költe-
ményt tárgyalok a Balatonról. 

c) Ének. Énekórán a „Hullámzó Balaton tete-
jén ..." kezdetű dalt tanítom. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 
Magyar Iparosnevelés. Február havi szá-

mába Afra Nagy János dr. a tanonciskolák 
ipari továbbképző tanfolyamairól, Borton Imre 
a tanonciskolái tehetségversenyekről és a vál-
lalati tanonciskolák jubileumi kiállításáról ír, 
Petri Sándor pedig arról értekezik, hogy a pol-
gári iskoláknak hogyan kell előkészíteni a nö-
vendékeket gyakorlatilag is az ipari pályákra. 
Lüscher Margit kimerítő cikk keretében tár-
gyalja a tanoncok szociális helyzetét és gondo-
zását. 

Nemzetnevelés. A március hó 1-én megjelent 
számának „A jó magvető" című vezető cikkét 
Mojzik Sándor írta. Perlaky Lajos alaposan 
átgondolt cikk keretében a túlzott sportkultusz 
veszedelmére irányítja a figyelmet. László Ta-
más „Jó példát — lefelé!" című cikkében lelke-
sen rajzolja az új, „tisztuló kor" tanítóját. 
Németh Lajos gyakorlati tanítást mutat be. 
K. K. a lelkiismeretlen filmek káros hatásáról, 
Ar pá ay Gyula az énektanítás pedagógiai jelen-
tőségéről és anyagáról ír. 

Népnevelés. Boldis Dezső dr. és Katona Géza 
egy-egy cikkben főképen a saarvidéki népsza-
vazás nagy eredményeivel foglalkoznak, buz-
dítva a magyar nemzetnevelőket, hogy ők is 
olyan hazafiakat neveljenek, akik rendkívüli 
megpróbáltatások között is hűek maradnak 
ősi hazájukhoz. Erről közöl is a lap népműve-
lési-előadás-vázlatot. A „Gazdasági tovább-
képző iskola"-rovat a gyümölcsfák betegsé-
geire és kártevőire mutat rá. 

Dunántúli Népművelő. Folyó évi március hó 
1-én megjelent számában Dezső Lipót ír szép 
cikket a népművelés hivatásáról s buzdítja a 
népművelőket, hogy a falu népével szeretettel 
és odaadással foglalkozzanak. A népművelés új 
útjairól Polgár Jenő ír, Kröszta Ferenc a 
cserebogár irtására ad gyakorlati tanácsokat, 
A március 15-i nemzeti ünnep jelentőségét 
Bucsek Nándor méltatja. „Az iparosság szerepe 

a magyar irodalomban" címen Bognár Gyula 
tanártól közöl a lap értékes tanulmányt s 
közli Csupor Sándor dr.-nak a vármegyei tör-
vényhatóság közgyűlésén II. Rákóczi Ferenc 
vezérlő fejedelemről tartott beszédét. 

Gyermekvédelem. Az egykeveszedelem el-
hárítása, A tanuló a szociális életben, Orvos 
és gyermek, Lelkigátlás nyelvtanulás közben 
című cikkeit a lap legutolsó számában Máday 
István dr., Purébl Győző, Menyhárd Irén dr. 
és Karácsony Sándor dr. írták, nevelésügyi 
példákat pedig Vékes Ödönné és S. Kis Teré-
zia. A lap minden száma a magyar gyermekvé-
delem fejlődését biztosítja. 

Francia tanügyi lapokból. 

A személyiség nevelése. 
Civilizáció és kultúra egy atyafi, testvér: a 

polgárosultság a neveltségnek külső, a művelt-
ség pedig belső megnyilvánulása. A civili-
záció hordozói az emberi intézmények, a kultú-
ráéi meg a kiművelt személyiségek. A civili-
záció szoros kapcsolatban áll a személyiség ki-
fejlésével: a civilizáció éppen úgy függ a neve-
léstől, amint a nevelés a civilizációtól. 

A nevelés — bizonyos mértékig — a civilizá-
ciónak a funkciója, a működése. Szembetűnően 
mutatja ezt Olaszország, a Szovjet és Német-
ország példájp. Ám más, sokkalta mélyebb és 
általánosabb értelemben véve is: a nevelés a 
civilizációnak a függvénye. Itt néni a töchnikrá-
alffualTEasokra — a rádióra, repülésre, automo-
bilizmusra stb. — gondolunk, amelyek kikerül-
hetetlenül szintén visszatükröződnek az oktatás-
ban, hanem arra a fontosabb jelenségre, hogy 
minden kornak megvan a maga uralkodó fel-
fogása, a saját jellegzetes magatartása a tudo-
mány és a bölcselet nagy kérdéseivel szemben. 
Ez a magatartás igen lassan változik az időben, 
de változik a térben is. Így Ázsia jóval kon-
centráltabb, szemlélődőbb, szintétikusabb, mint 
a Nyugat, amelyet elragadott a gyorsaságnak, 
a teljesítménynek, az elemzésnek s a haszonhaj-
hászásnak a misztikuma. 

Ez alól a misztikum alól az iskola sem képes 
magát kivonni, őbenne is kifejezésre jut, olykor 
elég siralmas módon, az elemzésnek ez a szel-
leme, mégpedig a szintézis, az összefoglalás 
szellemének a kárára, holott az ifjúsághoz ép-
pen ez az utóbbi illik. Az iskola is számot tart 
rá, hogy szabályozni tudja a tanulmányokban 
való haladásnak a gyorsaságát és lemérni, a 
vizsgákkal, a teljesítményt. Ezzel távolról sem 
akarjuk mondani, hogy az ellemzést, a gyorsa-
ságot, a teljesítményt ki kell rekeszteni az isko-
lából — nem. is lehet —, de fölhívjuk a figyel-
met arra, hogy megvan a határ a jogos haszná-
lat és a túlvitt használat: a visszaélés között. 
Ez a határ hívja ki a moralista bírálatát: 
igenis, vegyük számba azt, ami van, de mindig 
azzal a célzattal, hogy oda irányítsuk a dolgo-
kat, amint azoknak lenniök kell. 

A nevelésről vallott felfogások váltakozása 
közben a század eleje óta új jelszók keltek 
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szárnyra: szabadítsuk fel a gyermek alkotó 
spontaneitását, mozdítsuk elő kezdeményező ké-
pességét, legyünk tekintettel vérmérsékletének 
és sajátos szellemének morfológiai (alkati) ener-
giájára, — egyéniesítsünk! Mindenesetre szép 
eszmény, mely lelkesíteni képes egy új világ-
nak megteremtőit, amely új világot nem foj-
togatja majd a konformizmus, a teljes egy-
öntetűségre való törekvés. 

De mégis mennyi veszély ezen az új úton! A 
legsúlyosabb a szabadság és a szabadosság 
összetévesztése, áztáif~a~szabadság és 7r~ftTggel-
lenség, a szabadság s a lélek felszabadítása, 
mint kiindulópont, holott mindez csak távoli, 
megközelítendő cél és eszmény, amelyhez az 
önfegyelmezés és együttes fegyelem útján ér-
hetni csupán el. Mert aj-eixd szükségének érzete, 
ha áthatja egész valónkat, szertesugárzik és a 
társadalmi harmóniára való törekvésben nyí-
lik ki. 

Amiként a hagyományos iskolai konformiz-
mus nivellálja és megöli az eredeti személyisé-
get, azonmód veszélyes és ártalmas az a sza-
badságáramlat is, amely tökéletlen, kezdetleges, 
az élet bonyolultságát meg nem értő egyének 
intuícióján alapszik. 

Az igazi nevelésnek clZ cl feladata, hogy 
összeegyeztesse a felszabadítást a fegyelemmel, 
amely két fogalmat helytelenül állították egy-
mással szembe, mert az egyik a másiknak elő-
föltétele. Az igazi nevelés iskolája nem lesz 
többé a lelkek börtöné, sem pedig kockázatos kí-
sérletek mezeje, ahol helyrehozhatatlanul el-
veszhet mindi!z, ami gyermekeink szellemének 
erejét és szépségét alkotja, hanem az életnek a 
műhelye, ahol az értelmes erőfeszítésnek s az 
önuralomnak inasévei telnek. 

A jövő iskolája lakomaasztal lesz, amely köré 
vágyakkal: a tudásnak s a cselekvésnek a vá-
gyával gyűlnek a gyermekek. Ezernyi kérdés 
mered eléjük. A megértés szerve náluk min-
denekelőtt és mindenekfölött a kéz. Kéz, izmok, 
szem, gondolat: íme, a természetes processzus; 
de az alap az akarat, a szükség érzete; a vég 
pedig az önként választott vagy kijelölt cél. 
Az iskola sugalmazza a cselekedeteket, a le-
győzendő nehézségeket, a megoldásra váró fel-
adatokat; ugyanő nyújtja az eszközöket ahhoz, 
hogyT e cselekedetek véghezvitessenek, hogy a 
nehézségek legyőzessenek, hogy a problémák 
megoldassanak. S mindennek egyetlen fölté-

jtele, hogy a gyermekben meglegyen az akarat. 
S hogy meglegyen benne az akarat, ehhez 

csak egy kell: engedje meg, tegye lehetővé az 
iskola, hogy a gyermek magába szállhasson, 
koncentrálhassa magát! Ez a kifejezés bizonyos 
magyarázatra szorul. Ezt a magábaszállást min-
den egészséges lénynél megfigyelhetjük, a 
csecsemőtől kezdve, akit bölcsőjében fekve le-
nyűgöz a mennyezeten játszadozó fénysugár, a 
dolgozószobájába zárkózott tudóson át a gyá-
rosig, aki határozott célokat tűz maga elé és 
szenvedéllyel hajszolja a sikert. A magábaszállt 
egyén mintegy dinamikus nyalábba foglal össze 
mindent: a szükségletet, az elérendő célt, a 
hozzá vezető eszközöket és az evégből kifejtendő 

erőfeszítéseket. Ha ezt a gyermek mentül ko-
rábban megtanulja, elsajátítja, egész élete át-
alakul tőle. S leginkább játék közben sajátít-
hatja el: észrevétlenül tér át a játékról a szer-
kesztésre, a szerkesztésről meg a munkára. 

Számos bizonyság van rá, hogy ezt az iskolá-
ban el lehet érni: a munkaterv tudományos 
pontosságától a tényleg elért eredményekig, 
mindenütt, ahol alkalmas tanítók a gyökeréig 
megértették — és átélték — az új iskola techni-
káját. Mert technikára igenis szükség vari. 
Akár az óvodások Montessori-rendszeréről, akár 
az elemi vagy középfokú cselekvő iskoláról van 
szó, a tanerőknek alapos elméleti és gyakorlati 
kiképzése el nem mellőzhető. Egyetlen bonyo-
lult hivatás sem gyakorolható rögtönözve. Ez 
már átment a köztudatba, amikor a test ápolá-
sáról van szó: az orvosi tanulmányok komoly-
sága beszédes példa rá. Hamarosan ugyanannyi 
gondot fordítanak majd azoknak a kiképzésére 
is, akik gyermekeink szellemét alakítják. 

Dr. Adolphe Ferriére. 
Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1935 januári szám. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

Polonisztikai tanulmányok. 
A polonisztikai, vagyis lengyel anyanyelvi ta-

nulmányok kérdése egyike a legfontosabbak-
nak. Ezen dől el a nemzeti kultúra problémája 
az iskola területén. Eddig e téren a romantikus 
kor irodalmának ismertetése foglalta el a fő-
helyet. Írók, pedagógusok, kultúrtörténészek 
kívánják alapos megreformálását áz eddigi 
rendszernek. Legkevésbbé megfelelő az írók 
álláspontja, mert ők azt kívánják, hogy a súly-
pontot a jelenkori irodalomra helyezzék át s a 
tantervek készítésébe az írókat is belevonják. 
Ha az utóbbi kívánság helyénvaló is, az első-
nek teljesítése éppen olyan egyoldalúságot 
eredményezne, mint a mai. Helyesebb nyomon 
járnak a pedagógusok, akik egyensúlyt akar-
nak teremteni a régi és a jelen helyzet isme-
rete között. A polonisztika főcélja, hogy meg-
értesse a nemzet mai életét és előkészítsen reá. 
E cél azt követeli, hogy lengyel nyelvi tanul-
mányok eddigi köre kiterjesztessék és ne csak 
az irodalomtörténetet tanítsák ennek keretében, 
hanem általában a lengyel kultúrát. A mult 
hagyományaiban eleven életértékek rejlenek. 
Ma a tanulók szociális összetétele megváltozott. 
A földmíves- és munkásrétegekből származók 
jelentékeny értékeket adtak a nemzeti kultúrá-
nak, de a tanulókorban ezek nélkülözik azt a 
történeti kultúrát, nem érzik a régi Lengyel-
országgal való kapcsolatukat. Ezért feltétlen 
szükség van a nemzeti egység érzésének kifej-
lesztésére. Ebben a leghatalmasabb eszköz a 
közös hagyomány, mely megérteti a multat és 
kijelöli a jövő útját. Mely teljes tudatában van 
annak, hogy az élet egységes, következetesen 
fejlődő élő szervezet. Ezt a hagyományt nem 
biztosítja semmi egyoldalúság, csakis a lengyel 
kultúrának, a lengyel ember és élet típusának 
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ismerete. Már pedig az irodalomtörténet, mely-
ben ezenfelül még a romantikus kor íróinak is-
mertetése a túlnyomó, csak egy részét adja a 
lengyel életnek és lengyel kultúrának, amely 
magában foglalja éppúgy a gazdasági, a val-
lási, az értelmi és művészeti életet, mint a szo-
ciális szervezetet. 

A cikk részletesen felsorolja, mely művek al-
kalmasak az ilyen szélesebb nemzeti kultúra 
megadására. Végezetül azt követeli, hogy a ta-
nító- és tanárképzést ezirányban egészítsék ki 
és ennél különösképen vegyék figyelembe a 
XIX. század eredményeit. Jan Huleuicz. 

Ruch Pedagogiczny, 
1934. évi 2. és 3. szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Szalay Jeromos: „A katolikus gondolat útja az 
újkori Franciaországban." (Szent István-köny-
vek, 117. szám.) 

Szalay Jeromos rendkívül érdekes könyvé-
ben a XIX. és XX. század francia irodalmában 
mutatja be a katolikus gondolat sorsát, fejlő-
dését Franciaországban, de vizsgálja ennek a 
fejlődésnek az előző korszakokkal való össze-
függéseit is. 

Az irodalom ezirányú vizsgálatát a XVII. szá-
zaddal kezdi, megállapítván, hogy ez a század 
a francia irodalom legkeresztényibb korszaka. 
A görög-latin irodalomtól kölcsönzött formákat 
bensőségesen keresztény tartalommal töltik ki 
a kor irodalmának legnagyobbjai: Corneile, 
Racine, Pascal, Bossuet és Fénelon. A XVIII. 
században megváltozik a helyzet, a legnagyobb 
elmék már nem állanak a vallás szolgálatában, 
hanem közönyösek, vagy nyíltan ellenséges ál-
láspontot foglalnak el vele szemben. Ennek a 
szellemi iránynak lett eredője a világtörténe-
lem legerősebb vallásellenes áramlata, amely-
ből napjainkig is minden vallásellenes gondo-
lat táplálkozik. Megindítója az alapjában hívő 
Descartes, akinek bölcseletére támaszkodva 
Bayle már a módszeres és teljes kételkedést 
hirdeti mindazzal szemben, ami a vallásra vo-
natkozik, Fontenelle pedig a vallás és tudomány 
összeférhetetlenségének tanítója. A nemhivés 
(l'art de décroire) művészetét Voltaire és az 
enciklopédisták fejlesztették tovább, vezető-
gondolatuk a tudományba és haladásba vetett 
feltétlen hit, céljuk az egyházi és fennálló tár-
sadalmi rend megdöntése, a tekintély- és hagyo-
mánytisztelet, a vallásos hit lerombolása. Az 
első nagy ellenfél Rous^eauban jelentkezik, aki 
a tételes vallásra nézve egyszerre szövetségest 
és ellenséget is jelent. Szövetségest annyiban, 
hogy támadja a voltairianizmust, ellenséget azért, 
mert míg a racionalizmus a tudományt és ha-
ladást, addig Rousseau az érzelmet emeli val-
lássá. De úgy egyik, mint a másik saját erejé-
ből, Isten nélkül akar céljához érni, erkölcsöt 
teremteni. A nagy forradalomnak kellett jön-
nie, hogy bebizonyítsa mindkettő tévedését. 

A nagy Chateaubriandnak jutott a szerep, 

hogy Rousseaut mintegy megkeresztelje és ke-
resztény alapon legyen megindítója annak a 
szellemi áramlatnak, melynek hatása az egész 
XIX. századon át tart, teljes kivirágzását pedig 
napjainkban éri el. A „Genie des Christianisme" 
c. halhatatlan könyve kezdi meg a XIX! szá-
zad nevelését. A hatalmas munka szemléletesen 
bizonyítja, hogy az ember lehet hívő anélkül, 
hogy gyengeelméjű vagy csaló volna, hogy a 
voltairianizmus meghamisította az igazságot és 
a történelmet, hogy a kereszténység tiszteletet 
parancsoló hatalmas rendszer, amelynek nem-
csak dogmája és erkölcstana, hanem a költé-
szete és művészete is megvan. 

A restauráció korát a vallási megújulás és 
a vallásellenes erők mondhatni eldöntetlen 
küzdelme jellemzi. A francia katolicizmus má-
sodik megújhodáshoz 1830—1848 között jut el 
Lamennais, Lacordaire, Montalembert, majd 
Ozanam vezetésével. Az ő aktivitásuknak kö-
szönheti a francia katolicizmus minden intéz-
ményét, mit a múltból meg tudott menteni s 
amit a jövőben teremtett. Megmutatták a világ-
nak, hogy az en.ber lehet keresztény anélkül, 
hogy maradi lenne és szolgálhatja Istent a sza-
bad emberek nemes alázatosságával. 

A katolicizmus térfoglalása, intézményeinek 
megszervezése tart III. Napoleon uralmának 
első felében is. De a vallás ellen új erők lép-
nek fel, újfajta materializmus és szkepticizmus 
van kialakulóban, amellyel szemben a francia 
katolicizmus a császárság bukását követő negy-
ven éven át csaknem tehetetlenné válik. A kor 
vallástalansága a scientizmusban találja meg 
a maga népszerű formáját. Renan már azt hir-
deti, hogy egyedül a tudomány oldhatja meg 
azokat az örök problémákat, melyek megoldá-
sát az emberi természet parancsolóan követeli. 
Szerinte a történelem törvénye, hogy nincs 
csoda, a bölcselet törvénye, hogy nincs miszté-
rium, a tudomány törvénye, hogy nincs termé-
szetfölötti. Renan a hitetlenségnek talán még 
nagyobb mestere, mint Voltaire, tanítása óriási 
vonzóerőt gyakorolt kortársaira és kora társa-
dalmára, amely vonzóerőt minél magasabbra 
igyekezett fokozni a szabadkőművesség, a de-
mokrata-szocialista politikai uralom. 

Az egyház és állam szétválasztásával végződő 
egyházüldözés jelzik a scientista-materialista 
alapon álló antiklerikalizmus tetőpontját. Ettől 
az időpcnttól kezdve ez az irányzat nem hódító, 
tömegeket mozgató erő, csak erős politikai ha-
talom. A szeparáció megszabadította a katoli-
cizmust egy rosszakaratú politikai hatalom 
nyűgétől, kivette az ellene irányuló propaganda 
hatalmas eszközét az állani kezéből, méltóság-
teljes viselkedése bámulatot, rokonszenvet kel-
tett sok közömbös ember előtt is, befelé pedig 
a szellemi erőknek, lelki energiáknak olyan 
áramát indította meg, mellyel az egész világ 
csodálatát vívta ki, életképessége pedig hatal-
masabb lett, mint történetének bármely kor-
szakában. 
A búvár. Ez a folyóirat rövid néhány hét alatt 
a nagyvilág valamennyi tudományos magazin-
jának első sorába küzdötte fel magát. Űjabb szá-
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mában is hírneves tudósok cikkeit találjuk. 
Zeckmeister László, Pongrácz Sándor, Schulek 
Elemér, Lambrecht Kálmán kiváló magyar 
mérnökök, orvosok, természetkutatók, mint 
Szieberth Imre, Kessler Hubert, Koczlcás Gyula, 
Haltenberger Mihály, Sági Ferenc kitűnő újság-
írók és gyakorlati szakemberek, mint Andersen 
György, Kelen István, Kinszki Imre a termé-
szettudományok és technikai világnak érdekes-
ségeit és aktualitásait olyan vonzó előadásban 
ismertetik, hogy az olvasó elragadtatással me-
rül el a tudását, látókörét növelő írások és 
képek szemléletében. A búvár képei külön di-
cséretet érdemelnek tökéletességükért és ily 
gazdag változatosságban még nem látott érde-
kességükért. A búvár könyv- és folyóiratszem-
léje nemcsak a nagyközönség, hanem a szak-
tudós számára is sok újat közöl. Könnyen ért-
hető, hogy a Franklin-Társulatnak ez a kitűnő 
új folyóirata mindenütt sikert aratott. Előfize-
téseket minden könyvkereskedés elfogad. 
H. W. Van Loon: Nézz körül a földön. (A föld-
rajz kis tükre.) Fordította: Havas József. 
(Budapest, Dante-kiadás.) Nagy 8-r., 444 lap. 
A lefolyt év során olyan könyv jelent meg fönt 
idézett címmel, melynek meg kellene lennie 
minden iskola könyvtárában vagy legalább is 
minden tanítónak ismernie kellene. Érdekeseb-
ben, elmemozdítóbb és gondolatébresztőbb mó-
don, mint ebben a könyvben, alig lehetne föl-
dolgozni azokat az ismereteket, melyek a világ-
mindenség, főleg a Föld és az ember viszo-
nyára, vagyis a földrajz fő témáira, tehát a 
voltaképeni emberi életre vonatkoznak. A föld-
rajz az az ismeretanyag, melynek iskolai taní-
tása a legváltozatosabb szempontok szerint ala-
kult, mióta a földrajz az iskola tanításanyagá-
ban helyet kapott s mióta a leíró földrajzi 
álláspontról elindult a maga fejlődési útján. 
Leíró, geopolitikai, emberföldrajzi, geológiai, 
történeti, természettudományi stb. szempontok 
váltakoztak abban a törekvésben, hogy a föld-
rajz tanítása valóban életteljessé és eredmé-
nyessé legyen. 

Van Loon könyve nem tankönyv; nem az is-
kola, hanem a modern műveltség lényegére tö-
rekvő ember számára készült módszeres anyag-
gyüjternény, valóban „kis tükör", mely azonban 
tárgyának éredekesnél érdekesebb témájával, 
anyaga kiválasztásának leleményességével, fel-
dolgozásának elevenségével, lebilincselő előadási 
módjával mindenkire nézve élménnyé s a tanító 
számára bizonyára nagyhasznú tanulmányi 
munkává teszi a könyv elolvasását. 

A mű legfőbb hatása az, hogy a Föld és az 
embersors viszonyának nagyvonalúságát érez-
teti meg az olvasóval, a Föld semmiségét az 
óriási univerzummal szemben. Amellett, hogy 
az egyes ember műveltségét nagyszerűen gya-
rapítja, okvetlenül szerénnyé teszi az olvasót és 
arra indítja, hogy fennhéjázó emberi gőgjének 
útját elhagyva, magába térjen s valóban humá-
nusan és nemesen gondolkozzék. Magasabb er-
kölcs-filozófiai tanulsága és célzata abban áll 
— s ez ad különös értéket a földrajz e kis tük-
rének —, hogy a könyv írója abban a "jámbor 

hiszemben van, hogy meg tudja mutatni az 
egyetlen utat, amely kivezetheti az emberisé-
get abból a gyászos zsákutcából, melybe a je-
lent megelőző nemzedékek goromba élet-tudat-
lansága tévelyített bennünket. Mindinkább bi-
zonyossá válik, hogy „csak sokáig, évszázadokig 
tartó lassú, fáradságos nevelő-munka taníthat 
meg rá, hogy megtaláljuk a megváltás igazi 
útját; de ez az út annak a tudatos megismeré-
sére vezet, hogy mindnyájan, egyedek és nem-
zetek, útitársak vagyunk ugyanazon a bolygón 
és minden egyes ember boldogsága és fájdalma 
mindnyájunk boldogságát és fájdalmát jelenti. 

Lépten-nyomon kitűnő példák, hasonlatok, 
analógiák, problémák leegyszerűsítései, ötletek, 
lebilincselő történetek szolgálják végcélját, amik 
didaktikailag is mind igen jól fölhasználhatók. 
A könyv tulajdonságainak ebbe a kategóriá-
jába tartozik a tanulságos illusztrációk, főleg 
vázlatrajzok nagy sokasága, mely fejtegetéseit 
szolgálja, és ékesíti is a könyvet. Mindez egy-
úttal bizonyítja a könyv szerzőjének nagy di-
daktikai érzékét, holott hivatása szerint nem is 
pedagógus. 

Talán éppen abban rejlik a könyv jelességé-
nek titka, hogy szerzőjét semmiféle elfogultság, 
még módszerbeli kötöttség sem korlátozza fej-
tegetéseiben. Van Loon, ki praktikus gondolko-
dású hollandus szülők fiaként született, nem is 
engedte megkötni magát még egy határozott 
életpálya kötelékei által sem. Csupán író lett, 
bár gyakorlati életpályán működő szülei szíve-
vesebben látták volna akár katonai, akár ten-
gerészeti, orvosi, jogi vagy zenei pályán. Mind-
ezek csábították őt, de azért mégis inkább a 
humánus tanulmányokhoz vonzódott. Megta-
nult mindent, amit lehetett. író lett, mégpedig 
angol író. Szóbanforgó könyvét is a későn 
megtanult amerikai-angol nyelven írta meg s 
tette az egész világnak számos nyelvre lefordí-
tott értékes olvasmányává. Mind e körülmé-
nyek csak fokozzák Van Loon könyvének érde-
kességét, melynek nagy és klasszikus egyszerű-
ségében egyetlen fényűzése csak az, hogy a 
földrajzi ismeretek széles regiszterében ezernyi 
életproblémát érintve, mindig és mindenkinek 
az igazságot* mondja ki. 

A legnemesebb értelemben vett emberiségi 
eszmék szolgálatában álló művet melegen áján-
lom tanítótársaim figyelmébe. 
Móra Ferenc: Parasztjaim. (Révai-kiadás. Ára 
fűzve: 3-40, kötve 4-50 pengő.) Sok mondani-
valója van Móra Ferencnek a parasztról. Ke-
serűségtől és szeretettől túláradó szívvel, de a 
tudós fegyelmezett pontosságú megfigyelésével 
vizsgálja, kutatja — az ő szava szerint— azt a 
forrást, ahol az ő élete is eredt. Saját gyermek-
ségére gondolva elmondja, amikor édesapja sző-
lőcskéjét elverte a jég és fölment a város-
házára adóelengedést kérni, mint ez meg ez a 
tekintetes úr, akinek tőkéjét szintén széthaso-
gatta az Isten haragja, az írnok azzal ker-
gette el: 

— Hja, öregem, az más! A tekintetes úr nem 
mehet napszámba kapálni, de kend elmehet! 
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Aztán, hogy kifordult az ajtón, az adóügyi 
tanácsnok úr még utána szólt: 

— Nem kellett volna annyit éltetni a negy-
vennyolcat, Márton! 

De a maga gyermeksége emlékeinél még sok-
kal keserűbb, amit a máról mond. „Én is vol-
tam szájból mosakodó kisgyerek, csakhogy én 
édes vizet vehettem a számba. A mai földhöz-
ragadtnak étele, itala, mosdóvize, törülközője 
csupa keserűség. Én is bukdácsoltam a hóban 
a csillagfényes téli hajnalokon, de én hihettem, 
hogy elérem a csillagokat. Mit hihet a mai egy-
inges kis rongyos, akit apja, a béres, még a 
maga karriérjével sem biztathat1?" 

Kevés ilyen gondolkozásbaejtő könyv jelent 
meg magyarul. Mintha Tiborc maga biztatta 
volna az írót, hogy mindent írjon meg az ő faj-
tájáról. És mintha őt hallaná beszélni az olvasó 
Móra Ferenchez: 

— Közülünk való vagy, vérünk vagy, a mi 
hajtásunk vagy: beszélj rólunk azoknak, akik 
közé küldtünk. 

Nincs az a magyar, aki ezt a könyvet olvasva, 
ne érezné a személyes felelősség súlyát a leg-
számosabb, legmagyarabb és legelesettebb osz-
tály egyre romló helyzetéért. 

Móra Ferencnek ez a leghazafiasabb könyve. 
Magyarosan. (1935, 1—2. szám.) 

A Magyarosan nyelvmívelő folyóirat érdekes 
számmal kezdi meg negyedik évfolyamát. Első 
cikke Nagy I. Béla fejtegetése: Hogyan ragoz-
zuk a magyar igét? A cikkíró megállapítja, 
hogy a mai nyelvszokás nem tartja meg ponto-
san az ikes igeragozást. Ugyancsak elhanya-
golja a várnók, kérnők-féle igealakot is, s álta-
lában a tárgyatlan várnánk, kérnénk-féléket 
használjuk, mégha az összefüggés tárgyas rago-
zást kívánna is. A nyelvtörténet folyamán már 
többször előfordult az ikes és iktelen ragozás 
küzdelme. Tudjuk, hogy Révai Miklós mily el-
szánt harcot vívott az ikes igeragozás sérthetet-
lensége érdekében. A szerkesztő érdekes be-
számolójából a nyelvvédő mozgalom örvendetes 
térhódításáról értesülünk. A fővárosi törvény-
hatósági bizottság közgyűlése eredménnyel biz-
tató határozattal szegődött az ügy munkásai 
sorába. Megható visszhangja támadt a mozga-
lomnak az elszakított magyarság körében is. 
A Pesti Hirlap Nyelvőre című kiadványnak 
módosított kiadása jelent meg Brassóban ezen 
a címen: Anyanyelvünk. A helyes és tiszta ma-
gyarság kézikönyve. Idegen szavak szótára. 
Szeremley Béla kis cikke az ellen emeli fel sza-
vát, hogy a sajtó az idegen embereket idegen 
keresztnévvel emlegeti. Régen Loyola Ignácról, 
Luther Mártonról írtak, ma Thomas Mann, 
Henry Bergson, Paul Wegener járja. Sok ér-
dekes közlemény erősíti még nyelvérzékünket. 
A falukutatás és szülöföldismeret vezérfonala. Dr. Bo-
dor Antalnak a Falukutató Intézet kiadásában most 
megjelent 64 oldalas vezérfonala hézagpótló, jó út-
mutatást nyújt arra, hogy a szülőföldismereti oktatás-
hoz szükséges történelmi, föld- és néprajzi, gazdasági 
és más adatokat hogyan lehet megszerezni és miként 
kell feldolgozni úgy, hogy azok ne csupán az iskolai 
oktatásnál legyenek felhasználhatók, hanem belőlük a 
tanítók s más vezetők és érdeklődők a falut alkotó 

különféle emberi és természeti tényezők kölcsönhatá-
sait, továbbá a helyi bajok alapokait s orvoslásuk 
módját is helyesen megismerjék. 

E vezérfonal, amelynek bővebb ismertetésére még 
visszatérünk, gyakorlatias új irányba tereli a szülő-
földismereti vizsgálódást s jó szolgálatot tesz azzal is, 
hogy a népesedés- és gazdaságstatisztika körébe vágó 
megyei és országos arányszámokat is ad a helybeliek-
kel való összehasonlítás céljából. A Falukutató Intézet 
az adatgyűjtésben szintén támogatni fogja a falukuta-
tókat s részükre több tételben ezer pengőnyi jutalom-
díjat tűzött ki. Előfizetőink a vezérfonalat szerkesztő-
ségünk útján fele áron, 80 fillérért szerezhetik meg. 

A Magyar Társaság Falukutató Intézete kiadásában 
jelent meg „A falu megismerése" című füzet, amely 
történelmi visszatekintést tartalmaz. Ennek a műnek 
is Bodor Antal dr. a szerzője. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
H. A. Overstreet: Einfluss gewinnen. (Befo-
lyásra szert tenni.) 1933. V I I I + 296 lap. 

Ennek a könyvnek amerikai eredetije „In-
fluencing human behavior" címmel jelent meg; 
szerzője maga is behavioristának vallja magát*. 
Eredeti és kissé reklámízű címe eleve felkelti az 
olvasó, főleg a pedagógus érdeklődését, akinek 
gyakorlati munkájában a befolyás és befolyá-
solás első helyen áll. Könyvének célját a szerző 
maga így fejezi ki: „Hogyan lehet az emberek 
viselkedését nemcsupán futólag és felületesen, 
úgy befolyásolni, hogy az az embert legbensőbb 
lényegében ragadja meg és tartósan hasson? 
Hogyan tudunk környezetünkben olyast elérni, 
ami a fáradságra érdemes? Hogyan tehetünk el-
ismerésre és hitre szert? Hogyan boldogul az 
író, a kereskedő és hogyan viselkedjenek a ta-
nítók és a szülők a gyermekekkel szemben?" 
Megannyi súlyos kérdés, első tekintetre részben 
utópisztikusnak látszó célkitűzés, amit azonban 
szerzőnk megvalósíthatónak tart és könyvéből 
kiáradó erőteljes optimizmussal támaszt alá. 
A technika vívmányai mellett, úgymond, ne fe-
ledkezzünk meg a lélektan "haladásáról, amelyet 
ki-ki a maga javára értékesíthet. E törekvésben, 
a jobb megértés kedvéért, mellőzni kell az ün-
nepélyes, elvont tudományos tárgyalást, úgy-
szintén az idegen nyelvű szakkifejezések megté-
vesztő tűzijátékát. Így jött létre a szerzőnek a 
newyorki társadalmi kutatásra rendelt új isko-
lában a legkülönbözőbb hivatások képviselőinek 
számára tartott előadásokból, a veliik való igazi 
munkaközösségben, ez az amerikai jellegű 
könyv, amelyről azonban már csak azért is tu-
domást kell venni, mert a vén Európának meg-
merevedett észjárásával szembehelyezi az új-
világnak ősi, természetes és romlatlan gondol-
kodását. Népszerű kézikönyve ez a gyakorlati 
emberismeretnek és célirányos viselkedésnek, 
amelyet a pedagógus is haszonnal forgathat. 
Az 1. rész a befolyásolás gyakorlatával foglal-
kozik: a figyelem felkeltése, a szükségletekre 

* Behnviorizmus: viselkedéstan, főleg angol és amerikai 
állatvizsgálók lélektani iránya, amelyet utóbb az emberre 
is kiterjesztettek. Lásd még Baranyai E.: A behavioriz-
musról. (Népt. Lapja 1931, 1. sz.) 
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való hivatkozás, a hatásos beszéd és írás lélek-
tana, az érdeklődés holtpontjának leküzdése, az 
eszmék megrögzítése stb. A 2. rész a rendszeres 
alapvetéssel foglalkozik: hogyan lehet embere-
ket átformálni, a szokások hatalma, kialakítá-
suk az asszociációs technika segítségével, lát-
szatvalóságokra való törekvés, az egyenesvo-
nalú gondolkodás, teremtő szellem képzése, küz-
delem és feltalálás, az egyén és világa stb. 
Mindezt kerekded, rövid és tartalmat jelző feje-
zetekben kapjuk, amelyeket rendszerint össze-
foglalások követnek. Bár pedagógiailag értéke-
síthető gondolatokkal, tapasztalatokkal mind-
végig találkozunk, ezt a célt külön fejezet is 
szolgálja (198—216). Ebben a szerző a?. iskola 
gyakorlatából merített csattanós példákon mu-
tatja ki, hogy a mai iskola nem tanít, nem 
szoktat becsületes, egyenesvonalú gondolko-
dásra és szabatosságra, nem vet súlyt a tények 
és vélemények megkülönböztetésére, hanem be-
éri azoknak kritikátlan közlésével, ami főleg a 
történelemnek tanításában nyilatkozik meg. Fi-
gyelemre méltó az is, amit a felnőttek oktatásá-
ról mond, amelynek fogalmát kiszélesíti és min-
denki számára kötelezővé, mert szükségessé 
óhajtja tenni. Mindjobban hódít ugyanis az a 
felfogás, hogy nincsen befejezett művelődés. A 
felnőtt nemzedéknek felette nagy hatása van 
arra, hogy hogyan gondolkodunk társadalmi, 
etikai és politikai kérdésekről; a törvényeket 
törvényhozók készítik, ezek pedig olyanok, ami-
nővé a nevelés és hivatás alakította őket. A fel-
nőttek oktatása legyen egyúttal a gondolkodás 
szabad megnyilvánulásának tűzhelye. 

Az összefoglaló zárófejezetben szerzőnk utal 
arra, hogy az ember az egyetlen lény, amely ez 
ismertetésünk élén felsorolt kérdéseket felvet-
heti, de egyúttal ő az egyedüli, aki azokra cél-
szerű viselkedés és beavatkozás alapján kielé-
gítő választ adhat. A befolyásolás lényegében 
három irányban történhetik, ezek: - a) figyelem 
felkeltésére és ébrentartására irányuló módsze-
rek, b) mások szokásainak kiismerése és célirá-
nyos befolyásolása, c) önmagunkban és mások-
ban egy teremtő szellemi típus kialakítása. 
Ámde mindezeknek kettős feltétele — tesszük 
hozzá — az egyénnek magasfokú kulturáltsága 
és akaraterejének hatékony kifejlesztése. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Albánia közoktatásügye.* 

Valamivel kisebb területen, mint Csonka-
Magyarország egyharmada, terül el Albánia 
1,003.000 lakossal. Közoktatásügyének korszerű 
értelemben való megszervezése még egy negyed-
századra sem tekinthet vissza, mert az első is-
kolák felállítása csak 1912-ben történt. A világ-
háború alatt azonban hadszintérré válva, való-
jában csak az 1919—20. tanévben kezdődhetett 
meg a rendszeres iskolázás. 

A kisdedóvók száma mindössze 10, amelyek-

* Az Annuaire International de l'éducation et de l'en-
seigment 1933. és 1934. évi adatai alapján. 

ben 18 óvónő 1834 gyerekről gondoskodik. 
A népoktatás ingyenes és kötelező 6—13 éves 

korig. Az országban összesen 501 elemi iskola 
van, amelyek közül 463 fiú és 38 leánynövendé-
kek részére szolgál. Az alsó osztályokban azon-
ban mindenütt koedukáció van. A tanulók szá-
ma 32.708 fiú és 12.479 leány, összesen tehát 
45.187 gyermek, akiket 1120-an oktatnak, közü-
lük 228 a tanítónő. A népiskolákban vallástan 
helyett erkölcstant és állampolgári nevelés ele-
meit tanítják, azután az albán nyelvet, szám-
tant és a geometria elemeit, történelmet és föld-
rajzot, elsősorban Albániára vonatkozóan, de 
érintve a környező államok viszonyait is, tanít-
ják a természettudcmányi elemeket, különösen 
az ország gazdasági kincseivel kapcsolatban, és 
mint ügyességek szerepelnek a tanrendben: a 
rajz és szépírás, az ének, kézimunka, játékok és 
torna. Az iskolák épületei még nem felelnek 
meg általában annak a követelménynek, amit 
mi szoktunk felállítani ós a felszerelés is meg-
lehetősen hiányos. Albánia azonban meglehető-
sen szegény, úgyhogy a közoktatásügyi tárcá-
nak költségvetése a mult évben mindössze 
3,250.000 aranyfrankot tett ki, tehát alig har-
mincötödrészét a magyar kultusztárca büdséjé-
nek. A községek a népoktatás költségeihez pe-
dig alig 100.000 frankkal járultak hozzá, ami 
meg sem közelíti annak az áldozatnak arányát, 
amit nálunk vállalnak. 

A tanítóképzésről elsősorban az elbassáni in-
tézet gondoskodik, valamint a skutari-i gimná-
ziumnak és a tiranai felsőipariskolának tanító-
képző osztályai. 

Elbassánban még a török uralom alatt, 1909-
ben szervezték meg a képzőintézetet, amelyhez 
gyakorlóiskola is tartozik. Ennek az iskolának 
kitűnő szelleme és modern oktatási rendszere 
remélni engedi, hogy most már rövidesen meg-
felelő tanítói gárda kerül az összes iskolák 
élére. A tanítók fizetése a helység és a szolgá-
lati idő szerint 1920—4440 aranyfrank volt éven-
ként — férfiak és nők részére egyformán —, 
két évvel ezelőtt azonban az alapfizetést 16— 
25%-kal csökkentették. A képzőintézetekben 60 
tanár, 790 fiú- és 176 leánynövendéket készít elő 
a tanítói pályára. 

A hegyvidéken levő igen szegény lakosság 
támogatására szolgál az az intézkedés, hogy 6 
internátus is van az ország különböző részei-
ben, ahol ingyenes elhelyezés mellett végezhetik 
a népiskolát. 

Az iskolafelügyeletet 6 tanfelügyelő látja el, 
akik a kerületek székhelyeiről kiindulva vég-
zik munkájukat. A közoktatásügyi miniszter: 
dr. Mirash Ivanaj, míg a népiskolai osztály 
élén Beqir Sinani áll. 

1933-ban nagyjelentőségű újítást vezetett be 
a parlament, amennyiben elrendelte a ma-
gániskolák bezárását és az összes iskolák 
és nevelő intézetek államosítását. Ez a törvény 
a Nemzetek Szövetségét is foglalkoztatta, mert 
az egyes felekezetek és kisebbségek petícióval 
fordiütak e törvény végrehajtása ellen Genfbe. 
Még a török uralom idejében ugyanis, a külön-
böző kedvezményezett államok, főleg katolikus 
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szerzetesrendek kezelésében magániskolákat 
állítottak fel, amelyek bár a maguk oktató és 
nevelő feladatának nagyon is jól megfeleltek, 
a nemzeti önállóságra törő albánok szemében 
mégis szálkát jelentettek. 1933 április 10—11-i 
ülésében az albán királyság alkotmányát mó-
dosítva, a parlament végül is a következő új 
szakaszokat iktatta be: 

206. szakasz: Az albán polgárok oktatásának 
és nevelésének joga kizárólagosan az államot 
illeti. Oktatni és nevelni csak az állam iskolái-
ban és intézeteiben lehet. 

Az elemi oktatás kötelező és ingyenes minden 
albán polgár számára. 

A magániskolák, amelyek idáig működtek, 
bármilyen fajúak is, bezárandók. 

207. szakasz: A lelkészek képzésére szolgáló 
felekezeti iskolák, amelyeket az albán hitközsé-
gek tartanak fenn, szabadok. 

Az alkotmányt módosító ezek a rendelkezések 
a külföldiek ellen irányultak. A parlamenti elő-
adó — a nemzeti közhangulatra hivatkozva — 
különösen azt kifogásolta, hogy fenntartásuk-
hoz külállamok is hozzájárultak, hogy az 
oktatószemélyzet külföldi volt, amely nem 
tudta magáévá tenni az albán nemzeti felfo-
gást és így természetesen nem tudta megfelelő 
szellemben nevelni az albán fiatalságot. Más-
részről viszont az az értesülésünk van, hogy 
miután Albániában nincs kimondott államval-
lás, újabban szabadkőműves felfogású elemek 
kerültek felül és az ő munkájuknak tulajdonít-
ható ezeknek a szerzetes iskoláknak bezárása. 

Középiskolája négy van Albániának: Elbas-
sanban, Skutariban, Tiranában és Korizában, 
amelyekben 1625 fiú mellett 325 leány tanul. 
A tanszemélyzet száma 81, köztük 15 nő. A gim-
náziumokban a tanítás nyelve az albán, azon-
ban az olaszt és a franciát minden osztályban 
tanítják. A korizai líceumban azonban az ok-
tatás nyelve francia, az előadók a francia kor-
mány által kiküldött tanárok. Az albán nyelvet 
azonban az összes osztályokban, a történelmet 
és földrajzot a felsőbb osztályokban albánul 
adják elő. A középiskolák a legutóbbi időig 7 
osztályosok voltak, most azonban már áttérnek 
a 8 osztályos rendszerre. 

Szakiskola 7 van, amelyekben 1361 tanulót, 
köztük 208 leányt 69 tanító oktat. Yalonában és 
Korizában kereskedelmi iskolák vannak, ahol 
a tantárgyak egy részét olaszul tanítják; Ka-
vadzsában pedig amerikaiak tartanak fenn 
mezőgazdasági és háziipari iskolát. A Tiraná-
ban lévő felsőipariskolának 3 ága van: elektro-
technikai, mezőgazdasági és tanítóképzőintézeti. 
Az oktatás nyelve itt albán, de az olaszt és 
franciát is tanítják. Korizában, Argirocastró-
ban, Berátban és Skutariban az olaszok szer-
veztek ipariskolákat olasz tannyelvvel, termé-
szetesen ezekben is tanítják az albán nyelvet 
és albánul adják elő a történelmet és a földraj-
zot is. 

Főiskolája Albániának nincs. Magasabb kép-
zettségüket külföldi egyetemeken szerzik, még-
pedig nyolcvan százalékban olasz egyetemeken. 

v. N. I. 

Népiskolai sí-tanfolyamok. 
Az egyik szász tanítószövetség testgyakorlási 

és nevelési munkaközössége e tél folyamán az 
Érchegységben sí-tanfolyamot rendez iskolás-
gyermekek számára, akiket ifjúsági otthonok-
ban helyeznek el. A sí-gyakorlatokon kívül na-
ponkint legalább egy órában iskolai tanítás 
folyik: szülőföldismeret, történelem, határ-
országbeli kérdések stb. A körülbelül 26 P-re 
rúgó költségeket a szülők viselik. 

Az iskolázás meghosszabbítása Nagybritanniá-
ban. 

A törvényhozás, iskolai hatóságok, egyházak, 
iparvállalatok képviselőiből és tanférfiak be-
vonásával bizottság alakult, amely az iskolá-
zásnak a 15. életévig való kiterjesztését tűzte 
ki célul. Előbb csak akkor bocsátják el a ta-
nulót, ha megfelelő foglalkozásra, keresetre 
tesz szert. 

Politizáló tanítók. 
Spanyolországban az októberi forradalom al-

kalmából néhány aszturiai tanító is csatlako-
zott a felkelőkhöz. Ezt a körülményt bizonyos 
oldalról arra használták fel, hogy a tanítóság 
egyetemét és főleg az állami iskolát hevesen 
megtámadták. Minthogy ezek a ráfogások foly-
tatódtak, a spanyol tanítószövetség hivatalos 
lapja, a „Heraldo de Madrid" most hosszabb 
nyilatkozatban utasítja vissza a vádak általá-
nosítását, utalva arra, hogy minden pályán 
akadnak tévedt vagy megtévesztett egyének, 
akiknek viselkedéséért nem lehet az összessé-
get felelőssé tenni. 

Diákszállók Németországban. 
A német diákszállók egy negyedszázad lefor-

gása alatt szerény kezdeményezésből egy az 
egész országot behálózó hatalmas intézménnyé, 
az ifjúság életrevaló és életközeli nevelésének 
hathatós tényezőjévé fejlődtek. Schirrmann Ri-
chard néptanító 1909-ben szervezte az első há-
rom Jugend-Herberge-1, amelyek az egész if-
júságnak rendelkezésére álltak és főleg a na-
gyobb kirándulásokat, meneteléseket igyekez-
tek előmozdítani. Az intézménynek hatalmas 
térfoglalását a, következő számok szemléltetik: 
1911-ben volt 17 szálló, amelyet éjjel 3000-en 
vettek igénybe, 1914-ben: 200 és 17.000, 1919-ben: 
200 és 60.000, 1922-ben: 1400 és 1,100.000, 1928-ban: 
2177 ós 3,800.000, 1933-ban: 2000 és 4,600.000, 1934-
ben: 2800 és kerek 6 millió. Időközben az intéz-
mény szövetségben tömörült (Deutscher Jugend-
herbergsverband), sőt miután más államokban 
is meghonosították az intézményt, nemzetközi 
szövetség is alakult, amelyben 19 európai és 
amerikai országos szövetség 1500 szállóval van 
képviselve. Ez utóbbi szervezet a kölcsönösség 
alapján lehetővé teszi, hogy a résztvevők tag-
sági igazolványuk alapján egész Európában 
vendégszerető fogadtatásban részesüljenek. Így 
az elmúlt évben több százezer külföldi ifjú for-
dult meg a német diákszállókban. 
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t Fináczy Ernő, Weszely Ödön | 
I 

Megrendülve, de a Mindenható akaratában 
megnyugodva számolunk be azokról a súlyos 
veszteségekről, amelyek rövid nyolc nap alatt a 
magyar közoktatásügyet érték. 

Mint mult számunkban jelentettük, éppen 
lapzártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy Finá-
czy Ernő, a Pázmány Péter Tudományegyetem 
nyug. nyilvános rendes tanára, a nagynevű 
pedagógus február hó 26-án meghalt. Március 
6-án pedig Weszely Ödönnek, a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemen a peda-
gógiai tanszék nyilvános rendes tanárának, az 
országoshírű pedagógusnak megrendítő halá-
láról értesültünk. 

Fináczy Ernő temetése. 
A magyar pedagógiai tudomány és a ma-

gyar közoktatásügy nagy halottját, e tudomány-
szaknak az utóbbi félszázad alatt legjelesebb 
képviselőjét — kinek elhúnytát lapunk legutóbbi 
számában a lapzárta előtt kapott gyászhír alap-
ján röviden jelentettük — a magyar szellemi 
élet számos előkelőségének részvételével f. évi 
február 28-án kísérte utolsó útjára a kiváló ma-
gyar nevelőt őszinte fájdalommal gyászoló kö-
zönségnek nagy gyülekezete. A gyászszertartás 
a Magy. Tud. Akadémia palotájának fekete 
díszbe vont oszlopcsarnokában ment végbe, 
mert a magyar tudományos életnek e legmaga-
sabb rendű intézménye elsősorban tekintette 
magáénak a nagy tudóst, mint igazgató és ren-
des tagját s osztálytitkárát. Valóban, Fináczy 
Ernő tudományos működésének nagy és igen 
értékes része az Akadémia keretében folyt le és 
mindvégig e nemzeti tudós intézet nagy nem-
zeti céljainak állt szolgálatában. A kegyelet vi-
rágjaival teljesen elborított ravatal mellett az 
elhányt családján s a legmélyebben sújtott gyá-
szoló intézménynek és testületnek, az Akadé-
miának elnökségén és tagjain kívül a kir. magy. 
Pázmány Péter tudományegyetem, melynek 30 
évig nagyhírű, jeles és népszerű tanára volt, az 
Országos Közoktatási Tanács, melyben mint e 
fontos szakértő testületnek 15 éven át ügyvezető 
elnöké fejtett ki korszakos jelentőségű tevékeny-
séget és a Magyar Pedagógiai Társaság, mely-
nek 20 éven át elnöke, 10 év óta tiszteletbeli 
elnöke volt, testületileg, úgyszólván teljes szám-
mal jelentek meg nagy halottjuk végtisztessé-
gén. 

Jelen voltak az elhúnytnak özvegyén és roko-
nain kíviil, az Akadémia képviseletében Berze-
viczy Albert elnök, Balogh Jenő főtitkár és Kör-
nte Gyula osztályelnök. A Pázmány Péter-
tudományegyetem képviseletében Kenyeres Ba-
lázs rektor, Baranyai Jusztin, Szandlner Pál 
és Gombocz Zoltán dékánok. A nagyszámú kö-
zönség soraiban voltak a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium részéről Petri Pál és Szily 
Kálmán államtitkárok, Tárczay-Felicides Román 
miit. tanácsos, Olay Ferenc. Fülei-Szántó Endre, 
Kása Kálmán osztálytanácsos >k, a középiskolai 

ügyosztály képviseletében, melynek az elhunyt 
sok évig tagja volt, Vajdinger Gyula és Kö-
rösi László miniszteri tanácsosok, az Országos 
Közoktatási Tanács képviseletében Madzsar 
Imre főigazgató és Loczka Alajos igazgató, a 
Néptanítók Lapja nevében Drozdy Gyula főszer-
kesztő, a Magyar Pedagógiai Társaság elnök-
sége részéről Komis Gyula elnökön kívül Friml 
Aladár és Mosdóssy Imre alelnökök, Gyulai 
Ágost titkár, Nagy I. Béla szerkesztő, Éltes Má-
tyás jegyző, a Középiskolai, a Tanítóképzőinté-
zeti és Polgáriiskolai Tanáregyesületek képvi-
seletében Kardeván Károly, Padányi-Frank 
Antal és Rákosy Zoltán, a tanügyi élet számos 
más munkásai közt Eckhardt Sándor egyetemi 
és Imre Sándor műegyetemi tanárok, Pintér 
Jenő, Bodies Ferenc, Viszota Gyula, Kisparti 
János, Havas Is tván, Balassa Brúnó, Kiss Jó-
zsef igazgatók, Padányi Andor, Kehrer Ká-
roly, Böngérfi Ká lmán tanfelügyelők, Kovács 
János főiskolai tanár és a tudományos és poli-
t ikai élet igen sok előkelősége. 

A gyászszertartást Baranyai Jusztin, a Páz-
mány Péter-tudományegyetem theológiai kará-
nak dékánja végezte papi segédlettel és az Opera-
ház énekkarának közreműködésével. A gyász-
szertartás és a beszentelés után Komis Gyula 
államtitkár, egyetemi tanár, akadémiai osztály-
elnök, az elhúnytnak egyik legbensőbb híve, az 
Akadémia, a Pázmány Péter-tudományegyetem, 
az Orsz. Közoktatási Tanács és a Magy. Peda-
gógiai Társaság nevében mondott búcsúbeszédet 
a ravatal fölött. 

— Minden nagy embernek, minden jelentős és 
környezetére nagy hatást kisugárzó életnek — 
mondotta — megvan a maga belső hajtóereje, 
megvan az életcélja, telos-a, mely életmunkája 
egyes szakaszait belsőleg összetartja. Fináczy 
Ernő több mint félszázadra terjedő nagyértékű 
munkásságánál ez az életcél a bios theoretikos 
volt, a belső lelki rúgó, mely egész életében az 
igazság önzetlen szeretetére vezette őt g annak a 
kutatás és tanítás út ján megnyilvánuló kultu-
szára. Fináczy Ernő történész volt, a nevelés 
múltjának legnagyobb búvára, ki az egyes korok 
lelki alkatát, gondolatáramlatait, nevelési elmé-
leteit és intézményeit a kor sajátszerű belső tör-
téneti feltételeiből, mintegy beleélve magát a 
korokba, tudta megérteni. Tanítványait elsősor-
ban a pedagógus erkölcsi eszményeinek tisztele-
tére és szeretetére nevelte. Igyekezett bennük azt 
a hitet meggyökereztetni, hogy „gyermekeinknek 
akkor teszünk legjobb szolgálatot, ha megtanít-
juk őket, hogyan kell örökéletű eszmények szol-
gálatában akaratunk teljes megfeszítésével dol-
gozni, küzdeni, esetleg lemondani és szenvedni". 
Fináczy Ernőt azonban az elméleti képzettség és 
a. magas eszmények kultusza mellett a közneve-
lés ügyének szükségletei iránti nagy gyakorlati 
érzék is jellemezte. Ebből születtek meg nagy-
szabású reformjavaslatai és törvénytervezetei. 
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melyeket egyrészt mint a neveléselmélet tudósa, 
másrészt mint az Orsz. Közoktatási Tanács ve-
zető egyénisége alkotott meg. Ez a magyarázata 
annak, hogy mindazon intézményekben, melyek-
nek élén állott, úgy az egyetem pedagógiai kated-
ráján, mint az Orsz. Közoktatási Tanácsban, 
vagy a Magy. Pedagógiai Tanácsban, virágzó 
új életet tudott teremteni. Élete utolsó éveinek 
története már csupán az ő thanatográfiája a 
lassú elmúlásra való készülés volt, melyről fáj-
dalmasan emlékezve Kornis Gyula, meghatottan 
vett búcsút az elhúnyt nagy nevelőtől és tanártól. 

A gyászbeszéd után az Operaház énekkara egy-
házi énekeket adott elő, majd a díszes érckopor-
sót a négylovas gyászhintóhoz vitték. Külön 
kocsi vitte a ravatalra küldött rengeteg koszo-
rút és virágot, mellyel a barátok, tisztelők és 
tanítványok kegyelete az elhunytat elhalmozta. 
A gyászmenet a késő délutáni órákban ért ki 
a farkasréti temetőbe, hová családja és bará-
tainak köre elkísérte az elhúnytat. 

Az elhúnytban Nagy Zsigmond min. tanácsos, 
Budapest székesfővárosi kir. tanfelügyelő, apó-
sát gyászolja. 

Weszely Ödön haldia és temetése. 
Weszely Ödön dr. egyetemi tanár meghűlésből 

keletkezett kétoldali tüdőgyulladásban hunyt 
el. Alig két nappal élte túl feleségét, Balajthy 
Ilona nyugalmazott tanítóképzőintézeti igaz-
gatót, aki férje ápolása közben kapott szövőd-
ményes tüdőgyulladást. 

Weszely Ödön 1867-ben született. Már egye-
temi hallgató korában felkeltették kiváló ké-
pességei Gyulai Pál és Heinrich Gusztáv figyel-
mét. A főváros különböző fokú iskoláinál mű-
ködött. 1906-ban lett reáliskolai igazgató, majd 
1911-ben főigazgató. Ama kevés pedagógusok 
közé tartozott, akik elméletüket gyakorlati, 
messze terjedő működés alapján alakították ki. 
Kiváló szervező volt. Többi között ő alapította 
a főváros pedagógiai szemináriumát, amelynek 
több éven át vezetője volt. 1918-ban a pozsonyi 
egyetemre nevezték ki, majd az egyetemnek 
Pécsre helyezésével itt fejtett ki jelentős műkö-
dést. A tanárképző intézet igazgatója, a tanár-
vizsgáló bizottság elnöke, több ízben dékán, az 
1931—32. évben rektor volt. Rendkívül termé-
keny munkásságot fejtett ki. „A modern peda-
gógia útjain" című tanulmánysorozata egészen 
kivételes sikert ért el. „Bevezetés a nyelvtudón 
mányba", amelyet még két további nagy elmé-
leti munkával kívánt teljessé tenni. „A korszerű 
nevelés alapelvei" c. hatalmas munkája néhány 
nap múlva hagyja el a sajtót. Még pécsi egye-
temi tanár korában újjászervezte a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaságot, amelynek el-
nöke is maradt haláláig. 

A pesti egyetemre a mostani egyetemi fél-
évben nevezték ki. Nagy buzgalommal s friss 
energiával kívánt az új állásával reárótt kö-
telmeknek eleget tenni. Megnyitó előadásában 
igen széles perspektívájú programmot fejtett 
ki. Ezt az előadást már betegen, túlzott köte-
lességérzésből tartotta meg. A javakorbeli tu-

dós betegsége a korai felkelés következtében 
súlyosbodott, tüdőgyulladást kapott. Felesége 
önfeláldozóan ápolta s közben maga is meg-
kapta férje betegségét, amely alig másfél nap 
után, e hó 4-én este végzett vele. Felesége ba-
lajti Balajthy Ilona, volt szabadkai tanító-
képzőintézeti igazgatónő, az egyik legrégibb 
magyar nemesi család sarja. Nagyatyja Ba-
lajthy Vendel, a híres jászkún kapitány volt. 

AWeszely-házaspár temetése együttesen tör-
tént, március 9-én, a Kerepesi-út melletti te-
mető halottasházából. Az egymás mellé helyezett 
két koporsót elborították a koszorúk. A temeté-
sen a közoktatásügyi minisztert Szily Kálmán 
államtitkár képviselte. Megjelentek a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem tanácsának 
tagjai, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem és a 
különféle nevelésügyi intézmények küldöttségei. 
A halcttasházban Madarász István prelátus-
kanonok, miniszteri tanácsos végezte a gyász-
szertartást. Ima után Kornis Gyula, a Pázmány-
Péter Tudományegyetem, annak bölcsészettudo-
mányi kara, a Magyar Pedagógiai Társaság, a 
Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium és a 
Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lé-
lektani Társaság nevében, Nagy József egyetemi 
tanár pedig a pécsi egyetem nevében búcsúz-
tatta a két halottat. A sírnál Csókás Károly bel-
városi plébános szentelte be a koporsókat. 

A finnek nemzeti ünnepe. 
— „Kalevala"-hangverseny a Vigadóban. — 
Körülbelül 160 esztendeje annak, hogy a finn 

nemzettel való rokonságunk tudatát a tudomá-
nyos kutatások létrehozták, vagy jobban mondva 
másfélezeréves álmából ébresztgetni kezdték. 
Azóta ez a tudat szüntelenül tisztult és erősö-
dött s ma már a finn és magyar egymáshoz tar-
tozás érzésének melegével hatja át mindany-
nyiunk lelkét. 

Finn rokonaink hazája szép ország. Termé-
szeti szépségei és érdekességei, csipkés tenger-
partja, a számtalan tó. a hullámzó nádasok, az 
apró szigetek, szárazföldjén pedig a sziklavidé-
kek s a dús erdőségek a festő szemének bizo-
nyára ezerféle változatot mutatnak. De sík ter-
mőföldje, amilyen a mi hazánk, annál kevesebb. 
A mezőgazdaság az egész területnek mindössze 
csak tíz százalékára terjed. 

Ám ez nem jelenti azt, mintha finn néptesvé-
rünk szegény és sajnálnivaló rokon volna. 
Nagyszerű életereje, szilárd nemzeti tudata, 
egységes és általános kultúrája a mostoha ter-
mészeti viszonyok dacára is megleli a megélhetés 
eszközeit és örvendetes tény, hogy Finnország 
nemcsak nem küzd nélkülözésekkel, hanem 
aránylag Európa leggazdagabb országai közé 
tartozik. 

Pedig a finn nép történelmi élete nehéz sors-
ról tanúskodik. Ebben igen hasonlítunk egy-
máshoz. Századokra terjedő elnyomatásban élt, 
előbb a norvég, aztán az orosz uralom alatt. 
Nemrégen, két évtizeddel ezelőtt szabadult fel, 
abban az időben, amikor Magyarország a leg-
szörnyűbb sebet kapta: Trianont. 
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Finnország ma szabad és boldog. És ebben a 
boldog új életben mindig szívesen tesz tanúsá-
got irántunk való testvéri együttérzéséről. So-
kat tudnak mondani erről azok a magyarok, 
akik ellátogatnak a finnek közé. Azt állítják, 
liogy ott mindenki, a legegyszerűbb paraszt is, 
tudja a finn-magyar rokonságot, át van hatva 
.annak jelentőségétől s szinte kötelezőnek tartja 
magára nézve a rokonsági viszony őszinte ápo-
lását. 

Ugyanerre törekszünk mi is. 
Finn testvéreinknek ebben az évben igen ne-

vezetes kulturális ünnepe van. Legnagyobb és 
legszebb szellemi ereklyéjüknek: a Kalevala 
című hőskölteménynek 100 éves jubileuma. A 
Kalevala keletkezése úgy történt, hogy Lönnrot 
Illés finn orvos a finn irodalmi társaság meg-
bízásából összegyűjtötte a nép ajkán élő hősi 
meséket, énekeket, ünnepi mondókákat, dalokat 
s mindezt egy közös eszmei egészbe foglalva 
1835 februárjában Helsinki-ben Kalevala címen 
nyomtatásban közreadta. A Kalevala szó maga 
is azt jelenti, hogy „hősök hona", tehát nem 
egyetlen összefüggő költemény, hanem a finn 
népköltészet évezredes termékei, a népszellem 
virágai egy közös kertben elültetve. Ez alkotja 
a finn mesék csodatettekre képes hőseinek naiv 
és színes világát: a Kalevalát. 

Megjelenésének idejétől kezdve a Kalevala 
tárgya lett a legszélesebb irodalmi érdeklődés-
nek és csakhamar a finn nemzeti kultúra élére 
lépett. Ma már világszerte ismerik s mindenütt 
a finn géniusz szerencsés és egységes ércönteté-
nek nézik, amelynek nemcsak örökös irodalmi 
értéke van, de kiváló nemzetpolitikai jelentő-
sége is, mert benne méltó helyet talál a finn 
nemzeti gondolat. 

Nyomtatásban való megjelenésének 100. év-
fordulóját Finnország fényes keretek között 
ünnepli meg. Ehhez a nemzeti ünnepléshez csat-
lakozik Magyarország olyképen, hogy maga is 
ünnepet rendez a Kalevala tiszteletére, még-
pedig nem csupán egyszerű megemlékezéssel, 
hanem az ünnepi tényeknek egész sorával. 
A magyar kormány február hónapban a finn 
ünnepekre kiküldötte képviselőjét Finnország-
ba, február 27-én finn hangversenyt rendezett 
itthon a pesti Vigadóban; a Kalevala magyar 
fordításának második kiadását elősegíti azáltal, 
hogy a műből nagyobb mennyiséget átvesz s 
azt szétosztja a népkönyvtárak és közművelő-
dési intézmények között s végül anyagi támo-
gatásban részesíti Zsiray Miklós egyetemi ta-
nárnak tudományos művét, mely a finn-magyar 
nyelvrokonságról értekezik. 

Eszerint a magyar üneplés négy aktusból áll, 
s ezek egyikének megtörténtéről, a hangver-
senyről, az alábbiakban már beszámolhatunk. 

A Kalevala-hangversenyt a kultuszminiszter 
kívánságára a székesfővárosi Népművelési Bi-
zottság rendezte. A bizottság feladata az volt, 
hogy méltó keretek között mutassa be a ma-
gyar közönségnek a finn zeneművészetet és a 
finn zenének a Kalevalával összefüggő légszebb 
darabjait. A műsor ennélfogva Jean Sibelius, 
Palmgern, Melartin és Järnefelt műveiből ál-

lott, amelyeket Fleischer Antal karnagy veze-
tése mellett a Székesfővárosi Zenekar adott elő. 
Közreműködött Báthy Anna, a M. kir. Opera-
ház művésznője, Eyssen Irén énekművésznő és 
Faragó György zongoraművész. 

Az ünnepélyes hangverseny fővédnökei vol-
tak: Hóman Bálint kultuszminiszter, Onni Ta-
las finn követ, Petri Pál kultuszállamtitkár, 
Sipőcz Jenő, Budapest főpolgármestere és 
Szendy Károly, Budapest polgármestere. Da-
cára a télvégi tavaszodó időnek, igen előkelő 
és nagyszámú közönség gyűlt egybe, melynek 
soraiban a magyar kormány képviselőin kívül 
a diplomáciai testület képviselői is megjelentek. 

A zenei műsor megkezdése előtt Petri Pál 
államtitkár bevezetőt mondott. Rövid történelmi 
összefoglalás után ismertette a Kalevala tár-
gyát, keletkezését és jelentőségét s a magyar 
kormánynak a jubileumi ünnepségekben való 
résztvételét. „Mindnyájan tudjuk, — mondotta 
az államtitkár — hogy ennek a népeposznak 
igazi hőse tulajdonképen nem Väjnämöjnen, 
hanem a finn nemzet, sőt azt is átérezzük, hogy 
ez a páratlan értékű műalkotás nemcsak a finn 
nép számára jelent dicsőséget, hanem egyben 
az egész emberi kultúrának is örökértékű 
kincse..." 

„Meg vagyok róla győződve, hogy a finn kor-
mány és finn közvélemény szeretettel és meg-
értéssel fogadja a nagyrabecsülésnek és barát-
ságnak ezen szerény jeleit, melyekkel Magyar-
ország a Kalevala-ünnepségeknél testvéri 
együttérzésének kifejezést adni igyekezett." 

„De hiszem, hogy a jelenlevő tisztelt közön-
ség is a mai összejövetelünkben nemcsak egy 
zenei élvezetre való alkalmat lát, hanem egy-
ben azért is zarándokolt ide, hogy tanuja lehes-
sen a finn-magyar testvériség ezen újabb meg-
pebsételésének és a hétszázévi elnyomatás alól 
felszabadult finn nemzet szellemi kincseiből és 
történelméből hitet és reménységet is merítsen 
a jövendőre." 

Petri Pál államtitkár bevezetője után kezde-
tét vette a zenei előadás. Az ünnepi hangulat 
a figyelemnek egy sajátos nemét váltotta ki a 
közönségből, amely a művészet élvezetén felül 
önkéntelenül is várta és élvezte a zenei nyelv-
nek azt a külön értelmét, amely ezen a hang-
versenyen a finn népleiket tárta a hallgató elé. 
Lehetetlen volt ezt az értelmet észre nem venni. 
Mintha minden zenei darab egy hosszabb-rövi-
debb költői elbeszélés lenne. Néha csendes és 
sejtelmes volt, mint a finn nádasok élete, más-
kor szakadozott és drámai, mint a kitörni ké-
szülő, de tilos fájdalom. A laikus hallgatónak 
az volt az érzése, hogy az előadott finn szim-
fóniákban gyakran népdalmotívumok röpköd-
nek és talán nem is volt szüksége nagy képze-
lődésre, hogy e népdalfoszlányokban a magya-
rokkal rokonhangzást fedezzen fel. Csakhogy 
míg a magyar dal líraibb és közvetlenebb, 
vagyis maga a szilajság, a jókedv vagy a szo-
morúság, addig a finn ének, akár víg, akár szo-
morú, mindig elbeszélő. 

Az előadó művészek valamennyien tudatában 
voltak az ünnepség különös fontosságának és 
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ehhez illően szerepeltek. A közönség végig ki-
tartott és őszintén tapsolt. A tapsok szaporasá-
gában és melegségében természetszerűleg élénk 
szerep jutott a finn zeneművészet elismerésén 
kívül a finn nemzet iránt való szeretetnek és 
tiszteletadásnak is. N. 

Angyalné Lőrinczy Erzsébet meghalt 

Angyalné Lőrinczy Erzsébet főv. polg. isk. ta-
nár, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szerkesz-
tője, a Magyar Vöröskereszt-Egylet választmá-
nyának és végrehajtóbizottságának tagja, a 
Magyar Vöröskereszt érdemérmének és a Belga 
Vöröskereszt II. oszt. érdemkeresztjének tulaj-
donosa, a neves pedagógiai író március 4-én halt 
meg. A megboldogult egész életét az Ifjúsági 
Vöröskereszt intézményének szentelte. Ennek 
nevelési elveit nemcsak írásban hirdette, ha-
nem gyakorlatba való átvitelükért is sokat ós 
eredményesen küzdött. Fennkölt gondolkozása, 
jó szíve, nemes egyszerűsége, mély pedagógiai 

T A M t G Y I 
— Március hónap második felére. •—-

Márc. 17. (1852.) Született Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatás i miniszter . 

Márc. 18. (1822.) Meghalt Ildiin Bálint f ranc ia peda-
gógus, ki Pá r izsban és Szentpéterváron va-
kok részére intézetet alapított . 

Márc. 19. (1927.) Klebelsberi/ kultuszminisztert f ogad ja 
az olasz király. . 

Márc. 21. (1842.) Született Bezo János taní tó és nyom-
datu la jdonos , ki a szenei i skolában könyv-
tárat és múzeumot alapított . Tótnyelvü is-
kolakönyveket írt. 
(1878.) Meghalt Arvat/ József, a sárospataki 
taní tóképző igazgatója, m a j d Zemplén vm. 
tanfelügyelője, szakíró. 
(1927.) Az Akadémia összesülésén Berzeviczij 
Albert Pesta lozziról mondot t beszédet. 

Márc. 22. (1927.) Az Uránia Tudományos Társaság 
beleolvad a Szabad Lyceumba. 

Márc. 23. (1933.) H ó m a n Bálint kul tuszminiszter a 
csehországi kul l i i rc lnyomatásokról beszélt a 
Házban. 

Márc. 24. (1684.) Született Bél (Belius) Mátyás, a leg-
je lentékenyebb magyar fö ldra jz í ró . 

tudása, könyveiből, cikkeiből, az iskolában és 
az Ifjúsági Vöröskeresztben végzett munkássá-
gából áradt felénk. Temetése március hó 6-án 
volt a Kerepesi-úti temető halottasházából, 
ahonnan tanártársai, tanítványainak nagy se-
rege, tisztelői, barátai és a tanügy munkásai 
kísérték utolsó útjára. A ravatalnál Taporci 
Jánosné tanártársai, Lukács Juliska III. oszt. 
növendék tanítványai nevében búcsúztak tőle. 
A sírnál Szukováthy Imre dr. főiskolai igaz-
gató, az Ifjúsági Vöröskereszt ügyvezető el-
nöke búcsúzott a kiváló pedagógustól, majd az 
Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület és a 
Budapesti Kör nevében Takács Gyuláné bú-
csúztatta az elhúnytat, végül Flösset Margit 
altanárnő felolvasta Bogáti Hajdú József dr. 
szép alkalmi költeményét. 

A megboldogultban Angyal János, Pest vár-
megye kir. s. tanfelügyelője, a Népoktatási 
Szemle szerkesztője, hitvesét, Lőrinczy György, 
a Kisfaludy- és Pető fi-Társaság tagja, leányát, 
Lőrinczy Szabolcs dr. min. s. titkár, lapunk 
szerkesztője pedig nővérét gyászolja. 

N A P T Á R . 
(1893.) Az Országos Nőképző Egyesület (Ve-
res Pá lné) fennál lásának 25. évfordulójá t 
ünnepel te . 

Márc. 26. (1902.) A kul tuszminiszter elrendelte az if jú-
sági egyesületek szervezését az elemi és gaz-
dasági ismétlő iskolából kikerült t anulók 
részére. 

Márc. 27. (1847.) Született Farkas Gyula egyetemi ta-
nár, a székesfehérvár i taní tóképző pót tan-
folyam tanára , m a j d a pápa i tan í tóképző 
pó t t an fo lyama igazgatója. 

Márc. 28. (1592.) Született Comenius János Amos, a 
XVII. század legnagyobb pedagógusa. 
(1855.) Született Gőőz József neves pedagó-
gus és tanügyi szakíró. 

Márc. 30. (1790.) Született lieinicke Sámuel német pe-
dagógus, ki Lipcsében az első németországi 
s iketnémaintézetet a lapí to t ta . 
(1851.) Született Rózsavölgyi Gyula, a Szé-
kesfőváros tanügyi osz tá lyának vezetője. 

Márc. 31. (1896.) Sir John Grost angol közoktatásügyi 
miniszter a papi felügyelet alatt álló önkén-
tes i skolákon oly m ó d o n akart segíteni, 
hogy minden beírt növendék után az ál lam 
4 shillinget fizetne, de javas la tá t a nap i rend-
ről levet ték. 

h í r e k 
Drozdy Gyula miptatanításai a? „Erdélyi isko-
lában". A Kolozsvárott megjelenő „Erdélyi is-
kola" című katolikus nevelésügyi folyóirat a 
most megjelent 5—6. összevont számában, a 
..Hogyan tanítsunk?" című rovatban Drozdy 
Gyulának két min,tatanítását közli. Az egyik: 
Községünk múltja és történelmi emlékei; a má-

sik: A népművészeti alkotások községünkben és 
környékünkön. A magas színvonalon álló folyó-
irat a két mintatanítást és azok illusztrációit 
Drozdynak a Népiskolai Egységes Vezérköny-
vek sorozatában megjelent Beszéd- és értelem-
gyakorlatok a III. osztályban című kötetéből 
vette át. 
Méhészeti tanfolyam Gödöllőn. A rti. kir. földmívelés-
iigyi miniszter a gyakorla t i méhésze t i ismeretek • tít» 
ter jesztése cél jából Gödöllőn az o t tani m. kir. méhé-
szeti gazdaságban, amennyiben kel lőszámú jelentkező 
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likad, férfiak részére folyó évi június hó 11—29-ig, 
július hó 1—18-ig, nők részére folyó évi július hó 
22—augusztus hó 8-ig egy-egy 18 napos, a haladók 
részére pedig július hó 19—20-ig és augusztus hó 
9—10-ig méhészeti tanfolyamot tartat . A tanfolyamra 
jelentkezők 2 pengős okmánybélyeggel ellátott kér-
vényeiket, erkölcsi bizonyítvány csatolásával, a m. kir. 
földmívelésügyi miniszterhez címezve a gödöllői m. 
kir. méhészeti gazdaság vezetőségének minél előbb 
nyúj t sák be. A tanfo lyamra felvett hal lgatók díj talan 
okta tásban és elszállásolásban részesülnek, az egész 
napi élelmezésért (reggeli, ebéd vacsora) napi 2 P, 
összesen 36 P, azaz harminchat pengőt tar toznak a 
tanfolyam kezdetekor, egy összegben, a gazdaság 
pénztárába előre lefizetni. Részletes felvilágosítást a 
gödöllői m. kir. méhészeti gazdaság vezetősége ad. 

Felvétel a siketnénia intézetbe. A váci kir. orsz. 
siketnéma (internátusos) intézetbe az 1935—36. 
évi (jövő) Iskolai évre felvételt nyerhetnek — 
az óvodai tagczatba 4—6, az előkészítő osz-
tályba 6—8, az I. osztályba 7—10 éves — oly 
siketnéma gyermekek (vagyontalanok ingyene-
sen), akiknek a siketségen kívül más testi vagy 
szellemi fogyatékosságuk nincs. Közelebbi fel-
világosítással s a felvételhez szükséges nyom-
tatványokkal készséggel szolgál az intézet igaz-
gatósága. Vác, Konstantin-tér 6. szám. 

Vöröskeresztesek adománya a kiiildözötteknek. Az 
annavölgybányai elemi iskola If júsági Vöröskereszt 
Egyesület tagjai a tél folyamán hatvan pár gyapjú 
érmelcgítőt kötöttek munkadélutánja ikon, melyet sze-
rencsétlen kiüldözött testvéreink számára ajánlot tak 
fel. Az emberbarát i szeretet ily lelkes 'megnyilvánulása 
örömmel tölti el a hazát lanná vált véreink sorsán 
aggódó minden jó hazafi szívét. 

Irodalmi pályázat meghosszabbítása. Lapunk folyó évi 
3. számában „Mit lehet a .tanító a bala toni fürdőélet 
fellendítése érdekében?," címen irodalmi pályázatot 
hirdet tünk. Értesí t jük olvasóinkat, hogy ennek a pá-
lyázatnak határidejét a Balatoni Intéző Bizottság áp-
rilis hó I5-ig meghosszabbította. 

A kőszegi állami tanítóképző-intézet részvétele a nép-
művelésben. Zoltán Géza tanítóképzőintézeti igazgató, 
iparostanonciskolai feliigvelőbizottsági elnök kezde-
ményezésére a kőszegi iparosság számárg, rendezett 
népművelési munkála tokba belekapcsolódott az állami 
lanílóképző-intézel tanár i testülete, és ifjusfiga IS-
Február 24-én Bognár Gyula t anár ..Az iparosság 
szerepe a magyar i rodalomban" emui előadással, az 
énekkar három értékes dal előadásával, Árvay István 
és Szalai József növendékek pedig szavalatokkal sze-
repeltek. Az énekkar művészi értékű dalainak meg-
tanítása Sárosi István tanár érdeme. A minden máso-
dik vasárnap megrendezésre kerülő előadásokon to-
vábbra is szerepelni fognak az állami tanítóképző-
intézet tanári testületének tagjai és növendékei is. 

Siketnéma gyermekek felvétele. Az Izr. Siketnémák 
Országos Intézetében (Budapest, VII, Mexikói-út 60) 
hangzó beszédre való oktatás és nevelés céljából fel-
vételt nyernek mindkét nembeli, ötödik életévüket 
meghaladott , s iketnémán született és később meg-
siketült gyermekek. A felvételt kérő folyamodványhoz 
csatolandó a gyermek születési, himlőoltási bizonyít-
ványa. Szegénysorsú gyermekek szülői díjkedvezmé-
nyért, illetve ingyenes felvételért fo lyamodhatnak. Ez 
esetben a szülők vagyontalanságát igazoló hivatalos 
okirat csatolandó. Pályázati határidő május hó 31. 
Felvilágosítást nyúj t az intézet igazgatósága. 

Elemi iskoláink alkoholellenes tevékenysége. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium mult 
évi augusztus 17-én kelt 51.941/1934. VI. főoszt. 
számú rendeletében megújította gróf Zichy 
Jánosnak 3182/1911. sz. a. az alkoholellenes nap 
megtartására kiadott rendeletét és évi jelenté-
seket kíván az elemi iskolák alkoholellenes te-
vékenységéről. Bár e rendeletnek nem lehetett 
visszaható ereje a mult iskolai évre, mégis be-
küldték jelentéseiket a kir. tanfelügyelőségek. 

E jelentések szerint 15 tankerületben tartot-
ták meg az alkoholellenes napot a 27 közül. 
Kettőben tették le az Orsz. Ifjúsági Alkohol-
ellenes Liga fogadalmát. Faliképet 9 tankerü-
letben használtak szemléltetésre, dolgozatot 
három iskolában írtak e tárgyról, a tananyagba 
20 tankerületben foglalták bele a dolgot. Az 
iskolánkívüli népművelés három, a pedagógiai 
szeminárium egy tankerületben tartott alkohol-
ellenes előadást. Az alaprendelet megküldését 
11 kir. tanfelügyelő kívánta és e kérelemnek 
meg is felelt az egyesület. 

Most a következő lépés az volt, hogy arra 
kérte az egyesület a magas minisztériumot, 
kérje föl az egyházi főhatóságokat a rendelet 
kihirdetésére. Egyúttal közvetlenül is hozzáfor-
dult az egyesület a Népjólét c. lap útján az egy-
há zi főhatóságokhoz és kir. tanfelügyelőségek-
hez, hogy a hitvallásos iskoláktól is szerezzenek 
be jelentéseket és hogy ezeket is dolgozzák föl 
a kir. tanfelügyelőségek. 

Ez a lap Iskolai mozgalmunk című rovatában 
az egész év folyamán tájékoztat a hatóságok és 
iskolák, valamint az egyesületek alkoholellenes 
tevékenységéről. 
Halálozás. Petz József nyűg, áll. el. isk. igaz-
gató folyó hó 3-án, életének 66., boldog házas-
ságának 45. évében elhunyt. A megboldogultnak 
hült tetemeit folyó hó 4-én Békéscsabán, az 
evang. egyház szertartása szerint helyezték 
örök nyugalomra. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által műkedvelői előadásra 

alkalmasnak nyilvánított színművek 
3. számú pótjegyzéke 

Bartókv József: A milliárdos. Bp. Napkelet, 1925 szep-
tember—okt. sz. 

— — A premiere. Bp. Napkelet, 1928 jan. 15. sz. 
— — Zsuzsi. Kolozsvár, Minerva írod. és Ny. Műint. 
Blaskó Mária: Manréza titka. Bp. A Szív. 
— — Manrézában. Bp. A Szív. 
Bohdaneczkv Aladár: A kis királv. (Gvermekek számára.) 

Bp. 'Kókai L. 
— — Pilleország. (Gyermekek számára.) Bp. Kókai L. 

Téli történet. (Gyermekek számára.) Bp. Singer és 
Wolfner. 

M. Cypriane: A boldogság kulcsa. Bp. A Szív. 
— — Álomország. Bp. A Szív. 
Csermely Gyula: Borsós pogácsa. Bp. Kókai L. 
— — Égy barázda . . . egy csók . . . Bp. Kókai L. 
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Gsite Károly: Elment az én rózsám . . . Szentgotthárd, 
Wellisch B. kny. 

— — Három magyar igazság. Bp. Kókai L. 
Csupkó Lajos: Megjött a vezér. Bp. Kókai L. 
Dehény M. Alacoque: Az időgép. Kalocsa, Árpád Rt . 
Erdey Ferenc: Lenesi hősök. Kalocsa, Árpád Rt. 
— — Válaszúton. Kalocsa, Árpád Rt . 
Farkas Imre: Nótás kapitány. Bp. 
Fáy Ilona és Ujházy Gvörgy: Csók a pusztán. Bp. Szín-

házi Élet, 1932, 23. sz. 
Gárdonyi Géza: Karácsonyi álom. 
Géczy István: Az ördög mátkája. Bp. Lanipel Rt 
Goriczkv Elvira: Vénleányok táncláza. Rákospalota, Sza-

lézi-Müvek. 
Halász Imre: Igazgató úr! Bp. Színházi Élet. 
Harsányi Zsolt (Mikszáth Kálmán regényének felhasználá-

sával): A vén gazember. _ — 
illyésné Ferenczy E. : A legnagyobb hatalom. Bp. Kókai L. 
— — Kolduskisasszony. Bp. Kókai L. 
Kincs István: Rabbilincsek. Kőszeg, Kat. Tanítóképző. 
Koszter a tya : Talpra magyar! Kalocsa, Árpád Rt . 
Köpeczi—Boócz Lajos : A laikus. Bp. Kókai L. 
— — F i a t a l s á g . . . bolondság. Bp. Kókai L. 
Molnár Gyula: Ki viseli a nadrágot? Bp. Kókai L. 
Nyulászy Gusztáv: A Károlvkának csizma kék. Bp. 

Kókai L. 
K. P a p János: A birtok. Bp. Kókai L. >• 
K. P a p József és K. Pap János: Bandi gulyás. Bp. 

Kókai L. 
Remsey György és Toronyi Gyula: A hajó. 
Sántha István: A sorsjegy. Rákospalota, Szalézi-Művek. 
Sik Sándor: Zrinyi. 
Szerafini Blanka: Az élő szobor. Bp. Mária Kongregáció. 
Szigeti József: Csizmadia mint kísértét. 
Szigligeti Ede: A csikós. 
— — Fenn az ernyő, nincsen kas. (A 
Török Rezső: A csöndes Juli. Bp. Színházi Élet. 
— — A 72-es őrház. Bp. Színházi Élet, 1926, 6. sz. 
Vágó Géza: Petőfi. 
Vitéz Miklós: B. Nagy Gergely. Bp. Ma Este, 1925 de-

cember 17. sz. 
,— — öregesen, rangosan. Bp. Délibáb. 
Vladárné Geszner I lona: Anyátlanok. (Gyermekek szá-

mára.) Nagykőrös, Szerzőnél. 
Zágon István Az okos Hepke. Bp. Színházi Élet. 

Sakk-matt. Bp. Színházi Élet. 
Elismerés és köszönetnyilvánítás. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a sződligeti róm. kath. egyházközség Elnökségié-
nek azért, mert a sződrákosi állami elemi iskola 
szegény tanulói részére az 1933, illetőleg az 1934. 
évi karácsonyi ünnepek alkalmából 628 P érték-
ben, az elmúlt 8 év alatt pedig összesen 
2500 P értékben ruhát és cipőt adományozott, 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Mezőtúri Népiskolai Gyermekgondozó Egjje-
sület tek. Elnökségének azért, mert 1934. ,£V 
karácsonya alkalmából a helybeli állami elemi 
iskola szegénysorsú tanulói részére 800 P ér-
tékű ruhaneműt adományozott, őszinte elisme-
rését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
özvegy Mautner Alfrédné sz. báró JVeiss • Elza 
derekegyházi nagybirtokosnak azért, mert a 
derekegyházi központi és tompaháti elemi isko-
lák szegény sorsú tanulói részére 7910-02 P ér-
tékű tanszer-, ruha- és élelmiszersegélyt ado-
mányozott, őszinte elismerését ,és köszönetét 
nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Bács-Bodrog vármegye árvaszéke elnökségének 
azért, mert az 1934. év karácsony alkalmából a 
vármegyei szegénysorsú iskolásgyermekek ré-
szére 1381-10 P értékű cipőt és ruhaneműt ado-
mányozott, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Bács-Bodrog vármegye közönségének, illetőleg 
a vármegye területén levő községek elöljárósá-
gának azért, mert a szegénysorsú iskolásgyer-
mekek részére az 1934. évi karácsonyi segély-
akció kapcsán mintegy 10.700 P értéket kép-
viselő 1796 pár cipőt adományoztak, őszinte el-
ismerését és köszönetét nyilvánította. 

Tanszerengedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

az Országos Közegészségügyi Egyesület kiadá-
sában megjelenő: „Amit a kutyákról tudni 
kell" c. faliképet a polgári-, közép- és szakisko-
lák részére eszközül 515/1935. ein. számú rende-
lettel engedélyezte. 

Könyvajánlás. 
A szerző, szerkesztő neve: dr. S'zeremley A kos. 

— A könyv, folyóirat címe: Román olvasó- és 
gyakorlókönyv. — A kiadócég: Szerző kiadása. 
— A megjelenés helye és ideje: Budapest, 1934. 
— A könyv, folyóirat alakja: 16-od. — A 
könyv, folyóirat ára: négy pengő. — Az ajánlás, 
mely iskolafajok könyvtárai számára való be-
szerzésre vonatkozik: középiskolák és közép-
fokú iskolák tanári és ifjúsági könyvtárai ré-

«zére*- ~ J M l t f t M f f W W l l i l i i M l ' 1 ' ' 
A szerző neve: Br. Lukinich Frigyes. — A 

könyv címe: A lív föld és népe. — A kiadócég: 
szerző. Turáni Társaság, Országház. — A meg-
jelenés helye és ideje: Budapest, 1935. — A 
könyv alakja: negyed. — A könyv ára: — P. — 
könyv alakja: negyed. — Az ajánlás, mely is-
kolafajok könyvtárai számára való beszerzésre 
vonatkozik: középiskolák, taiiító(nő)képzőintéze-
tek, felső kereskedelmi éé polgári iskolák tanári 
könyvtára számára. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A márciusi ifjúság szelleme. — A magyar-osztrák kultúr-
pgyezmény megkötése. — Petri Pál búcsúzása. — Kaposi 
Károly: Megfigyelés, problémameglátás és problémameg-
oldás a természetrajz-gazdaságtan tanításában. — Bánk 
Endre: Ű t az új népiskola felé. — Barcsai Károly: Az 
élet és az eszmények harca a nevelésben. — Oszoly Jolán: 
A helyesírás alapja. — Gyakorlati pedagógia: Drozdy 
Gyula: Hullámzó Balaton tetején. — Iskolánkívüli nép-
művelés: Az iskolánkívüli népművelés statisztikai ered 
ményei az 1933—34. évben. ~ Hazai és külföldi tanügyi 
lapokból: A személyiség nevelése. — Polonisztikai tanul 
mányok. — Tudomány, irodalom, művészet. — Külföld' 
irodalom. — Külföldi szemle: Albánia közoktatásügye. -
Fináczy Ernő, Weszely ödön, Angyalné Lőrinczy Erzsébet 
meghalt. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatbk. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő, 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körűt 6: 
A kiadásért felelős: Dr. MATÉ KAROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 
TISZAFÖLDVÁR községnél lemondás folytán meg-

üresedett s a községi óvodafelügyelőrbizottság által be-
töltendő államsegélyes óvónői állásra pályázatot hirde-
tek. Javadalmazás a mindenkori kormányrendeletnek 
megfelelő fizetés, két szoba, konyha és megfelelő mel-
lékhelyiségekből álló . természetbeni lakás. A pályázó ál-
tal sajátkezűleg megírandó kérvényhez eredetben vagy 
hitelesített másolatban csatolandó: 1. A pályázó szüle-
tési anyakönyvi kivonata. 2. Hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, mely családi állapotot és politikai megbízhatósá-
got is igazol. 3. Magyar honosságot igazoló állampolgár-
sági vagy illetőségi bizonyítvány. 4. óvónői szakképesí-
tést igazoló oklevél. 5. Testi és szellemi épséget igazoló 
újkeletű közhatósági tiszti orvosi bizonyítvány. 6. Ed-
digi szolgálatot és előéletet igazoló okmányok. A pályá-
zati kérvények Tiszaföldvár község óvodafelügyelő bizott-
ságához címezve Tiszaföldvár község elöljáróságának ik-
1ató hivatalába 1935 április hó 10. napján déli 12 óráig 
adandók be, illetve úgy adandók postára, hogy erre a 
határidőre beérkezzenek, mert a később érkező beadvá-
nyok tekintetbe nem vétetnek. Közszolgálatban állók, 
amennyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálati 
és minősítési táblázatuk csatoltatik, amely az 1-—6. alatt 
megkívánt adatokat tartalmazza, okmányokat külön csa-
tolni nem kötelesek. A közszolgálatban állók kérvényü-
ket hivatali felsőbbségük útján adják be. Tiszaföldvár, 
1935 március 2-áji. Brózik Károly, az óvodafelügyelő bi-
zottság elnöke. (96) 

RÁKOSPALOTA - ÚJVÁROSI református iskolaszék 
kisegítő tanítónőt keres folyó évi április-június hóna-
pokra, első és negyedik elemi osztályai vezetésére, havi 
100 pengős díjazással. Ha a beállított a munkában meg-
felelőnek bizonyul, komolyan számíthat következő évi al-
kalmazására is. Kántori képességgel bíró református ta-
nítónők március 23-ig küldjék okmányaikat Lelkészi Hiva-
talnak, Rákospalota, Arany János-utca 49. Személyes 
próba március 24-én délelőtt 10 órától. Alkalmazott úti-
költségét fedezzük. Elnökség. (88) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekér t a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapha tó— a pénz 

« előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91.) 

KERESEK megvételre szalmakassal egypár méhcsa-
ládot. Ajánlatot ármegjelöléssel Kis Béla, Veresegyház 
címre kérek. (90) 

Olvasóink Se re imébe ajánljuk az 

OPERA Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók E L Ő L E G NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P 1 A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l . u t c a 3 5 . az 

CSERÉLNÉK középiskolás helyre katolikus tanítóval. 
Átadnám díjtalanul fiatal teheneimet, disznómat. Leve-
leket „Gazdálkodó" jeligére kiadóba. (89) 

A m. t . Tanítótestület tagjainak 
6 havi folyószámlahitel vagy öt 
százalék pénztári engedmény. 

\&L mint v&tt, 
sikereket és bókoka t ú j ruhá jában . Női ruhaosztályom valamennyi darabja 
egytől-egyig művészi újdonság és a tökéletes elegancia mintaképe ! 

Színes tavaszi k a b á t -divat- P Délutáni selyemruhák, ma- P 
fazonban . . . . . . . . . . . . . . .29'— rocaine-ből 26 -—tó i 

Elegáns d o u b l e átmenet i Fiatalos h a t á s ú selyemruhák 
k a b á t 39 '— strassz-dísszel 82'-—tő 

Pelerines kabá tok f inom an- Velna crepe-blúzok, f inom 
gol ka rak te rű szövetből . sz ínárnyala tokban . . . . . . 9-80-tól 

Kosz tüm, divatósíkos, angol Crepe-ramage-blúzok, szebb-
fazonban 38 '— nél szebb fazonban . . . . 13-60 

Kosz tüm, f inom, s ima gyap- u Újszerű, csinos ruha-pongyo 
júszövetböl 54 '— Iák 4-60-tól 

Szövet ruhák, nagyon csinos "jo Műselyem crepe-pongyola, 
szabásban 12-80-tól bá jos fazonokban, m á r . . 7-90-tői 

Mértékosztályom tökéletes munkáva l valósítja meg a legfinomabb elgondolá-
sokat is. — (íyermeferuhák, gyermekkabátok. 

Xovácsevics (MMzukó. 
•oi 

ßudap&it IV, Pdtcrfi J.ánduoK-utca 3. Szám. 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásáro l jon , amíg n e m lá t ta á r jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL ESSpJfc!«: 
A Zeneművészet i Fő iskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z á r j e g y z é k e m e t . 

REFORM RUHÁZATI 

NŐI DOUBLE ÁTMENETI 
KABÁTOK 

30 • - , 3 8 ' - , 4 5 - - P 

NŐI ÁTMENETI KABÁTOK 
tiszta gyapjú szövetből 60"— Pstől 

NŐI RUHÁK 
nagy választékban 

FÉRFI ÁTMENETI KABÁTOK 
szürke színekben, selyemre dolgozva 

85 - , 9 6 ' - , 110 - P 

FÉRFI ÖLTÖNYÖK 
GYERMEK KABÁTOK 

ÉS RUHÁK 
szövet, selyem, vászon 
Kérje árjegyzékünket! 

R E F O R M R U H Á Z A T I RT. 
B U D A P E S T VI, V I L M O S C S Á S Z Á R 4 J T 5 

TELEFON 13-0-96, 13-2-96 

„Dalok az édesanyámról" című nagysikerű dalosköny-
vecske (12 dal két szólamra), Anyák napjára idén is 
kapható 1 pengőért a szerzőnél: Szabó Gyula kántornál, 
Tiszafoldyáron. (93) 

CSERÉLJEN „Debrecen melletti államival", gyerme-
keit vonaton bejárathatja. (95) 

CSERÉLNE izraelita, államsegélyes, nőtlen tanító, 
12 évi szolgálattal, háromtanítós iskolától (gimnázium 
helyben), izraelita vagy állami tanítóval. Gonda, Hajdú-
nánás. (94) 

KISÁLLATTENYÉSZTŐK LAPJA előfizetési díja 6 P, 
a MÉH című lappal együtt csak 8 P. Mutatványszám in-
gyen, Budapest V, Arany János-utca 1. (56) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utcá 10,. I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

TÍZTANERÖS, nyolcvanszázalékos községi iskolától 
református városival cserélnék. Patkó Olivér, Okány. (81) 

HARMÓNIUM, alig használt, 300 pengőért eladó, lá-
dával. Budapest, Mester-utca '59. Házfelügyelőnél. (87) 

PESTKÖRNYÉKI osztott államitól víz mellé cserélnék. 
,,Azonnalra" jeligére kiadóba. (92) 

15ET (' SZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II , ' T^rök-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

BUDAPESTEN NYAKALHAT lakásomban refoj-niá-
•tu* kántorság helvéttísítsáséért. ..Vasárnaponként" kiadó-
hivatalba. (97.) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Résziéi r * i «. 

Kitűntetve a világ össies államaiban 1 

M ű v g s z i p s é n / a v 11 / 
Leeiobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U LA 
B u d a p e s t V I I I . R i k ó c z i ' ú t 7 1 

Ár jegyzék ingyen. T a n e r ő k n e k IQ*/» engedtn. v. j u t . 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 

L U K A C S BÚTOR Ü Z L E T E 
Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Itt vásárol a Tanítói Kar jól, olcsón 
és kedvező fizetési feltételek mellett 
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Jtt a kedv&zá a&ka&oni/ 
A nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter Ü r rendeletére a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

mélyen leszállítóit árakon hozzuk forgalomba1 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszállt-

ára to t t ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3-— 2-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás .. 4— 2-60 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 6-40 4-60 
i. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
0. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6— 6 — 
7. Berualdszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16-— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 6-80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 7*— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 3-20 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 

részletf izetésre rendelheti meg a Vezérkönyveke t , 

olyként, hogy 20'— pengőt kitevő leszállított árú megrendelés esetén a 
havi részlet 2'— pengő, 20'— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka! 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM-KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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A KIRÁLYI MAGYAR PÁZMÁNY 
PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM alapításán 
nak 300íik évfordulója alkalmával jelenik meg 
a két leghivatottabb magyar történettudós 

HÓMAN BÁLINT-
SZEKFÜ GYULA 

MAGYAR 
TÖRTÉ N ET 

című hatalmas művének második bővített 
teljes kiadása. 
A magyar sors minden titka feltárul előttünk 
a MAGYAR TÖRTÉNET köteteiben, me. 
lyeknél nincs tökéletesebb összefoglalása a 
magyar nemzet dicső múltjának. 
Az új MAGYAR TÖRTÉNET az első kiadás 
megjelenése óta folytatott tudományos kuta-
tások eredményeivel kiegészítve, gyönyörű 
tipográfiai kivitelben, finom famentes, pehely* 
könnyű papíron, félbőrkötésben, 5 hatalmas 
kötetben jelenik meg. Az első kötet 1935. 
év húsvétján hagyja el a sajtót, a további 
négy kötet pedig negyedévi időközökben 
követi egymást. 
A Hóman-Szekfű MAGYAR TÖRTÉNET 
kötetei a magyar értelmiség egyetlen számot? 
tevő tagjának könyvespolcáról sem hiányoz? 
hatnak, megszerzésüket éppen ezért rendkí? 
vül előnyös feltételek mellett tesszük lehetővé. 
Az egész mű ára — az I. kiadás 140 pengős 
ára helyett mindössze 78 P, mely összeget 
a Néptanítók Lapja előfizetői havi 4 pengős 
részletekben törleszthetik. 

Ismertetést k í v á n a t r a készséggel küld i n g y e n és b é r m e n t v e a 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. 
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P 
E 
R 
F 
E 
K 
T 

2Í ÉS 3*CSÖVES 

TELEPES RÁDIÓK 
A HÁLÓZATI GÉPEK TELJESÍTMÉNYÉVEL! 

A legmodernebb, hangszóróval egybeépített 
árammegtakaritó készülékek. 

Kapható minden jobb szaküzletben. Felvilágosítással 
szolgál: 

H I R S C H L ÉS TSA B U D A P E S T 
VI, Székely Bertalansutca 11. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSY.ÚT 15. SZAM 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi.út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállyányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból 

Te lefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A fejlődés nem állt meg! 
bizonyítja a 

ETT 
r szárazelem, 

7 
MLás: 

Sav- és szalmiákmentes. 

anódtelep és 
zseblámpaelem 
teljesítőképessége. 

TRIBON RUHAZATI R.*T. 
BUDAPEST VIII, ÜLLÓIÍÜT 1 1 SZÁM 

TELEFON: JÓZSEF 3 9 - 2 - 8 5 ÉS 3 1 - 2 - 9 7 

Tantestület tagjai egy évtizede vásárol-
nak legteljesebb megelégedésre a 

TRIBON 
R U H Á Z A T I R.sT.sná/, 

mert a T rib on • 

csak megbízható minő* 
ségű árut tart, árai igen 
mérsékeltek, fizetési feU 
tételei a legkedvezőbbek 

A márciusi vásár= 
lás első részlete 

csak folyó évi május hó 
l"én fizetendő. 

Ezen kedvezmény úgy a helybeli, mint vi= 
déki vevőinkre egyaránt vonatkozik. 

A jelenkor legcélszerűbb bútora 
^ É f i H S P 

az egy kézmozdulattal tet-
szés szerint sezlonná illetve 
á g g y á á t a l a k í t h a t ó 

modern 
Schöber l fo te lágy 
(Felülmúlhatatlan, célsze-
rűség, tartósság, és kénye-

lem szempontjából.) 
Éjjel ágy. 

Nappal fotel . 

K A P H A T Ó : 

SHŐBERL RÓBERTÉNÉL IV, HARIS.KÖZ 4. 
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Magyarság Néprajza 
a magyar nép iránti- érdeklődés-
nek ez az első átfogó, tudomá-
nyos becsű kiadványa nemcsak a 
tudós renden lévőknek szól, vagy 
akik tudományos pályára készül-
nek, hanem általában mindazok-
nak, akik a magyar műveltségi 
vagyon részesévé kívánnak lenni 
s azt a mindennapi tevékenysé-
gükben hasznosítani akarják. 

Szól a Magyarság Néprajza a falu, 
a nép hivatásos gondozóihoz és 
nevelőihez, kik bizonyára köteles-
ségüknek érzik, hogy a gondjaikra 

bízott magyar nép egyéniségével megismerkedjenek. Aki a népet ismeri: szereti is és 
aki megszerette, hívévé szegődik legnemzetibb tudományunknak. 

A T Á R G Y I N É P R A J Z (I—II. K Ö T E T ) összesen körülbelül goo oldal és 2000 illusztráció. í r ja : 
Bátky Zsigmond, Györffy István és Visky Károly. Tartalmazza a magyar népviselet, település, építkezés, 
lakóház, tűzhely, bútorzat, világítás, táplálkozás, konyha, háziipar, halászat, vadászat, pásztorkodás, 
szállítóeszközök és népművészet gazdag kincstárának ismertetését. A tudományos anyag könnyen 
olvasható és mindenki által érthető formában tárul elénk. A képek gondos és művészi ábrázolással 
kísérik a tartalmas és érdekes szöveget. Az egyes részletek iránt tovább érdeklődők számára minden 
fejezet végén bőséges bibliográfia szolgál. 

A MAGYARSÁG L E L K I VILÁGA ( I I I—IV. K Ö T E T ) hasonló terjedelemben kevesebb képpel, de 
kellő szövegillusztrációkkal, szemelvényekkel, felöleli a társadalom, szokáserkölcs, jogszokások és egyéb 
közösségi hagyományok, a mindennapi élet, a család, a gazdasági évkör és az ünnepek szokásait; a 
néphit, babona, rontás és varázslás adatait , a táltosok, javasok, nézők, boszorkányok, bájosok, mitikus 
lények ismertetését: a népköltészet, nevezetesen az epikai, lírai, drámai hagyományok körét, a szó-
készletbeli s szólásbeli hagyományokat, közmondások, nyelvjárások, zene, tánc, játék anyagát. Mindezt 
a legkiválóbb tudósok, zeneművészek és írók feldolgozásában. Az első és második kötet már megjelent, 
a további kötetek kb. félévenkint követik egymást. A teljes mű ára gyönyörű félbőrkötésben 80 P. 

A N É P T A N Í T Ó K LAPJA előfizetői kedvező részletfizetésre rendelhetik meg. 

Ismertetőt készséggel küld ingyen és bérmentve a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
KIADÓHIVATALA 

BUDAPEST, VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 
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SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG. ES  
LRCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester* 

Haranglába gyár 
Harang» 

elszerelés 

(Budapest-belvárosi főplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármester-harang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr Serédi lusztinián bibornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült, 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű• 
ipari tárlaton korminydíszoklevéllel. az 1927. és 1928. évi budap.sti. 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon na^v arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve 

Számos egyházi elismerölevéi 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolg il! Előnyös fizetési feltéfe'-k 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetimtca 29. 
(Rákosfalva.I Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min» 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N A T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a l e g -
m é r s é k e l t e b b é r ő n v á l l a l . 

SZÍVES TUDOMÁSUL! 
A m. kir. Belügyminiszter 199.900—1934. B . M." 
számú (Belügyi Közlöny 1934. évi 707. o.) és a 
m. kir. Vallás- és Közokta tásügyi Miniszter 
78.600—1934. V l l . 1. ü. o. számú rendeletével 

' kapcsola tban a Nép tan í tók L a p j a 1934. évi 24. 
számában je lzet t 

Műkedvelői előadásra 
engedélyezett 
színművek és szín-
darabok jegyzéke 
megjelent. 
Ára da rabonk in t 6 fillér, a pénz 
előzetes beküldése mellett szál l í t ja a 

K. M. EGYETEMI NYONlDA'JiIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KER., M Ú Z E U M . K O R Ú T 6. 

M L U 
L A K K É S F E S T E K G Y Á R R . T . B U D A P E S T 

v»: Ő R N A G Y U C C A 
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Az igazi vadász nem nélkülözheti 
KÉZDI VÁSÁRHELYI BEN KŐ PÁL: 

AVADÁSZAT 
című gyakorlati vadászati szakkönyvét, mely a közeljövőben a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda előállításában fog megjelenni. 
Régen érzett hiányt pótol ez a pompás kötet, mely cca 450 oldal terjedelemben számos 
gyönyörű képpel díszítve, magában foglalja a magyar vadászati ismeretek összességét. 
Felöleli a Magyarországon előforduló fontosabb vadfajok ismertetését, azok telepítését, 
gondozását és vadászatát. Tartalmazza a vadászati fegyvertant, bemutatja az összes modern 
fegyvereket, a különböző államok fegyvertípusait. Leírja a hatósági fegyvervizsgálat, 
belövés, puskavásárlás, célzótávcső stb., stb. nélkülözhetetlen ismertetését. 
A lőszerekről szóló fejezetben a lőporok, golyók, sörét, fojtás és tölténykészítés részletes 
ismertetését nyújtja, majd további fejezeteiben a fegyverrel való lövés elméletét adja a 
belső és külső ballisztika kimerítő ismertetésével együtt. 
Végül a lövés művészete, a vadász felszerelése, a hajtó, a vadászkutyák, a solymászat, 
falkavadászat, uhuzás, vadászatrendezés, vadásztársaságok, vadorzók, vadkárok stb., stb. 
ismertetése után tartalmazza a vadásztörvényt és az idevonatkozó rendeleteket is. 
A Néptanítók Lapja előfizetői számára kedvezményes előfizetési ára 8 pengő. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
diszkotesben ' OJ * 
10pengő. Budapest VIII, Múzeum=körút 6. (Gólyavár) 

A legjobb minőségben minden 

fizikai, kémiai, állata és növénye 
tani felszerelést, térképet, fölcU 
gömböt, szemléltetőgépet és 
bármely taneszközt, író^ és 

irodaszert 

könnyített fizetési feltételek mellett szállít és kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

A K I R Á L Y I M A G Y A R T A \ T C 7 C D A C V F Á T V A 
EGYETEMI NYOMDA l A l N o Z c K U o Z . l A L l Ä 

BUDAPEST VIII, MÚZEUM.KÖRÚT 6. 
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MAGYAR 
KÖNYVBARÁTOK 

I. Könyvbarátok Nagy Könyvei. 
II. Könyvbarátok Kis Könyvei. 
III. Könyvbarátok Diáriuma. 
8 

I . f c 
KÖNYVBARÁTOK NAGY KÖNYVEI. Évenként megjelenik 4 új illetmény-
kötet. Évi előfizetési díja 20 P (azok számára szolgál, akik egységesen átgon-
dolt elvek szerint az évről-évre megjelent illetménykötetekkel nemcsak érté-
kes és műbecsű könyvekhez akarnak jutni, de családi könyvtárat is akarnak 

építeni a magyar nemzeti műveltség anyagából). 

i L ; 
KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI. Évenként 4 új kötet, évi előfizetési díja 
10 P (azoknak szól, akik fiatalok, vagy szívükben fiatalok tudtak maradni. 
Szórakoztató és ismeretközlő művek, mindig a magyar és tisztultább világ-

nézet vonalán). 

III. > 
MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA. Évenként 8 szám. Évi előfizetési 
díja 4 P. A Könyvbarátok Nagy és a Könyvbarátok Kis Könyveinek elő-
fizetői díjmentesen kapják. (Fürge propagálója a jó és jelentős könyveknek. 
Ismertetéseivel, irodalmi híreivel felüdíti, meggazdagítja és egybekapcsolja 

a könyvek barátait). 
PONTÉRTÉK, CSERE ÉS VÁSÁRLÁSI JOG. 

A KÖNYVBARÁTOK NAGY KÖNYVEI az előfizetők számára pontokban 
nyernek értékelést. Évente 50 pont értékű könyv jelenik meg, mint illetmény-
kötet. A Magyar Könyvbarátok Diáriuma mindig előre jelenti a következő 
illetménykönyvet, az előfizető azonban a megadott időpontig cserei erényt 
jelenthet be régebbi illetménykötetekre, besorozott művekre, vagy a Könyv-
barátok Kis Könyveire. A csere következtében előállható pontértékkülön-
bözetet a folyószámlán nyilvántartjuk. Az előfizetésért járó 50 ponton felül 
a vásárlási jog lép érvénybe, mely esetben 1 pont vételára 50 fillér. De jegyez-
hető dupla előfizetés is, amikor a kétszeres előfizetési díjért 100 pontértékű 

könyv jár. 
A KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEINEK előfizetői az előfizetett példá-
nyokon túl tetszésszerinti példányszámban vásárolhatják 2-50 P kedvezményes 
áron a Könyvbarátok Kis Könyveit és pontértékelés alapján megvásárolhatják 

a Könyvbarátok Nagy Könyveit is. 
(Az illetménykötetek portómentesek, a vásárolt v. cserekönyvek portókötelesek.) 

KÖNYVBARÁTOK FOLYÓSZÁMLÁJA. 
Minden előfizetőnek folyószámlája van, amelyre nemcsak az előfizetési díjat 
és az illetménycseréből származó pontok értékét (megterhelést vagy jóvá-
írást) jegyezzük fel, hanem annak terhére minden könyvszükséglet is be-
szerezhető a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában. Felvilá-
gosítást készséggel ad a bolt, IV, Kossuth Lajos-u. 18., reggel 8-tól este 6-ig, 
telefon: 89-5-40. Az előfizetők az Egyetemi Könyvesboltban minden könyvet 
vételkényszer nélkül megtekinthetnek. Ugyanott a Magyar Könyvbarátok 

Diáriumában, vagy bárhol említett könyv is megszerezhető. 

Részletes tájékoztatót készséggel küld ingyen és bérmentve a 

„MAGYAR KÖNYVBARÁTOK" 
KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalardák. , Iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margit«hí difitől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

Csak legújabb kiadása 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai [alitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26-— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 2G-— 
Európa legújabb politikai lalitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm . . . : 26-— 
Enrópa új plasztikus hatású hegy-vfzrajzi 

lalitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26-— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁROLYsU. 3 

S Z E N T G E L L E R T K O I V V I K T I I S 
S Z E G E I ) , K Á L V Á R I A - U T C A 1 0 

Tisztán altruisztikus alapon működő tanulóotthon, 
melyet a Szent Gellért Társaság tart fenn. A kon» 
viktus középiskolai tanulókat vesz fel. A havi ellátási 
díj 35 P. A növendékek gondos és szakszerű tanuls 
mányi vezetésben részesülnek. Az intézet okleveles 
középiskolai tanárai a tanulókat tanulmányaikban 
ellenötzik és támogatják. A tanulók naponkinti négy= 
szeres élelmezése bőséges és ízletes. Az intézet kertjés 
ben sports, tenniszs és télen jégpálya áll az ifjúság 
rendelkezésére. A zenére hajlamos tanulók ingyenes 
hegedű oktatásban részesülnek. Zongora tanulás az 
intézetben mérsékelt díjazásért Részletes tájékoztatót 

érdeklődőknek díjtalanul küld az Igazgatóság. 

LOPOf GYULA Bndapes,a1' Bécsi>át 8$. sz. 
fskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
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Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 6=ik számához. 

A z I S K O L Á N K Í V Ü L I 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 kötöt ten, ilyen országos érdekű és időszerű kér» 
désekhez való ismeretanyagot közlünk népművelési előadók számára. Ez ismeretanyagot az 
e lőadó 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. N e csak szép előadásokra t ö r e k e d j ü n k ; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerü l jük . 

A G Y E M O L C i M O Í T T A P A l Y A C r . 
í r t a : dr. T O R D A Y Á R P Á D egyetemi rk. tanár. 

A gyümölcsöt általában mint élvezeti cikket 
használjuk fel a fő étkezés befejezéseként, azon-
ban friss állapotban elfogyasztva a nyári és az 
őszi hónapokban, továbbá a téli hónapokra 
megfelelő módszerekkel eltéve, konzerválva je-
lentékeny tápértéket is képvisel. Lássuk, mi 
ennek az alapja? A vadon élő gyümölcsfajok 
nagy része nem ad olyan bő hozamot és az 
egyes gyümölcsfajok nem fejlődnek ki annyira 
és nem oly bő a cukortartalmuk, mint a ker-
tekben termesztetteké. Különösen szembeötlő 
ez az őszibaracknál. Milyen hatalmas példányo-
kat tudott ebből a kertész művészete kitermelni 
és újabban milyen különböző alakra is tudják 
formálni! Európa, Észak-Amerika és Japán 
vad gyümölcsfajaiból a kertész mesterkedése 
•zámos nemes gyümölcsfajt tudott előállítani, 
amelyek szín, nagyság, aromás anyag, cukor-
és savtartalom tekintetében különböznek vadon-
termő rokonaiktól. Az ezeréves kultúra mes-
terséges tenyésztés és tervszerű nemesítés által 
a kevésbbé ízes és többnyire kisebb, vadon élő 
gyümölcsfajokból a mai nemes fajokat ter-
melte ki. 

Az egyes gyümölcsfélék táplálóérték és fel-
használhatóság tekintetében is különbözők. 

A gyümölcsök összetétele. A gyümölcsfélék 
legnagyobb mennyisége víz, amellett fehérje 
(nitrogén), zsír- és szénhidráttartalmú anyagok, 
különböző savak és ásványi anyagok vannak 
bennük. A gyümölcsfélék legnagyobb része víz-
dús és még több vizet tartalmaznak, mint a 
főzelékek. Fehérjetartalmuk általában csekély 
és e tekintetben az utolsó helyet foglalják el. 
A fehérje legnagyobb része főzéskor liabszerű-
leg kiválik. A kevés megmaradó fehérje (amino-
savak), mint a szervezet építő köve értékes. 
Bizonyos fajta fehérje (purintartalmú anyag) 
fordul elő a datolya, gesztenye, mogyoró és a 
sárgabarackban. A gyümölcsök általában kevés 
zsírnemű anyagot tartalmaznak. Legtöbb van 
a dió- és a mogyoróban. A tápérték legnagyobb 
része a szénhidrátoktól származik. 

Az egyes gyümölcsfélék rostanyaga külön-
böző. Utóbbi azonban kevéssé zavarja a gyü-
mölcs kihasználhatóságát, mert tápértékének 

lényeges része a könnyen oldódó ós kilúgozható 
szénhidrátokból áll, ami a nyers rostok és a 
sejtfalak ellenére majdnem teljesen kihasznál-
ható. Ezért, ha valaki pl. a szőlőt héjastól, ma-
gostól is megeszi, ürülékében aránylag kevés 
redukáló anyag marad vissza. A gyümölcs 
annál jobban élvezhető, mennél vékonyabb a 
sejtfala, amiben a termelési módszer jelenté-
keny haladást mutat fel. Csak össze kell hason-
lítani a nemes gyümölcsök rosttartalmát és 
húsát (alma, körte, cseresznye, királyszilva vagy 
ringló) a megfelelő vadon élő rokonaikkal, 
hogy lássuk a nagy különbséget! A tapasztalat 
tanította meg a kertészeket arra, hogyan kell 
gondozni az egyes gyümölcsféléket, hogy húsuk 
puha legyen. Ezt különösen a kajszi- és őszi-
barack termesztésénél láthatjuk, amelyeket úgy 
nyersen, mint befőttnek, gyümölcsíznek és 
dzsemnek elkészítve használhatunk fel. A gyü-
mölcs puhaságát sokszor az utóéréskor nyeri el 
és számos gyümölcsfélének fanyar, csípős íze 
ekkor alakul át kellemes ízű vegyületté. Egyes 
gyümölcsfélék alacsony, mások magasabb hő 
mellett érnek meg utólag jobban. Viszont van-
nak olyanok is, amelyek csak akkor gyengék, 
hogyha teljesen érett állapotban szedik le és 
fogyasztják el. 

A gyümölcs egyik fontos alkotórésze a pek-
tinsav, amely a szénhidráthoz áll közel. Egy 
gyümölcsből sem hiányzik, azonban a pektinsav-
tartalom gyümölcsnemek szerint változik. (Leg-
több van az almában, egresben és a ribizkében.) 
Ezen anyag főzéskor megduzzad és a befőtt 
gyümölcs kocsonyásodását segíti elő; a folya-
mat cukor és mész jelenlétéhez kötött. A pek-
tinsavból a metilalkohol hasad le, amelynek 
mennyisége egyes gyümölcsökben és a belőlük 
készült italokban tetemes lehet. 

A növényi savak majd minden gyümölcsben 
megtalálhatók és a friss íz kiváltásához hozzá-
járulnak. Az érés közeledtével számos gyümölcs 
savtartalma csökken, amit a jó meleg és száraz 
időjárás elősegíti. Ez különösen a szőlőnél, az 
almánál és a szilvánál tapasztalható. Más gyü-
mölcsfélékben a savtartalom az érésig még 
fokozódik, ami azonban nem vehető észre, mert 
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cukortartalmuk is emelkedik. Az alma savtar-
talmából raktározáskor mintegy 80% elvész. 
A gyümölcsökben található savak a követke-
zők: citromsav, almasav, borkősav, csersav, 
salicilsav, benzoesav, hangyasav és oxálsav. 

Az ásványi anyagok közül túlnyomóak a 
káli bázisok, a savak közül a foszforsav. Nem 
kell félni attól, hogy főzéskor a gyümölcs ás-
ványi anyagából sokat elveszít, mert a levét is 
el szoktuk fogyasztani. Némely gyümölcs mész-
és vastartalma is figyelemreméltó. Legtöbb 
mész fordul elő az erdei szamócában, a narancs-
ban, a fügében, a fekete áfonyában, a szilvában 
és a ringlóban. Vas számottevő mennyiségben 
mutatható ki az erdei szamócában, a fekete 
áfonyában, a szőlőben, a ribizkében, a fügében. 
Közepes mennyiségben található fekete cseresz-
nyében, a körtében, az édes almában, a datolyá-
ban és a szilvában. Minthogy a mész a csontok 
felépítésére és a vas a vérképzéshez szükséges, 
e tekintetben is rá kell mutatni a gyümölcs-
fogyasztás hasznosságára kiilönönesen gyerme-
keknél és a serdülő korban, amikor ezen ás-
ványi anyagokra a szervezetnek a növekvéshez 
és a vérképzéshez szüksége van. 

A gyümölcsök egy része a vizelet sava-
nyúságát csökkenti, amit gyógycélokra fel is 
szoktak használni. í g y például heveny vese-
gyulladásban, amikor a beteget éhező- és 
koplalónapokra fogják s kevés cukros teát 
adnak neki; később ily betegek néhány sze-
let narancsot is kaphatnak cukorral, majd 
friss gyümölcsöt vagy befőttet a megengedett 
— főleg szénhidráttartalmú — táplálékok mel-
lett. A gyümölcsöt cukorral együtt bőven 
adjuk a vesebántalmak súlyos alakjaiban. A 
vesebántnlmak ezen súlyos állapotában csak 
könnyen emészthető szénhidrátokat szabad adni, 
minők a friss gyümölcsök, befőttek, gyümölcs-
ízek, mert ezek úgyszólván a szervezet közre-
működése nélkül szénsavvá és vízzé alakulnak 
át és semmi salakot sem hagynak hátra. Azon 
eljárások mellett, amelyekkel a szervezetből a 
felgyülemlett kártékony anyagokat eltávolít-
ják, hogy így a szervezet mérgezéses állapotát 
megszűntessék, bőven itatnak betegekkel cuk-
rozott teát, málnaszörpöt, de kaphatnak szőlőt, 
őszibarackot, sőt dinnyét is. Idült vesebántal-
makban alkalmazható a szőlőkúra is. A gyü-
mölcskúrákkal a veseköveknél a vizelet közöm-
bössé és múlólag alkalikussá is tehető. 

Az egyes gyümölcsfélék jellegzetes íze cukor-
és savtartalmuk mellett illatos anyaguktól szár-
mazik. A gyümölcs kellemes szaga az étvágyat 
is fokozza és ezért még bő étkezés után is szíve-
sen elfogyaszt mindenki egy kis gyümölcsöt. Az 
aromás, illatos anyagok közvetlenül az érés 
előtt, valamint az érés tetőfokán képződnek, ami 
miatt a félig érett és teljesen érett gyümölcs íze 
között lényeges a különbség. Némely gyümölcs-
nél. minők a körte, egyes almafajok, ananász, 
dinnye stb. az aroma az utóérés alatt gyarapodik, 
úgyhogy ezen gyümölcsök bizonyos ideig való 
pihentetés után válnak zamatossá. A szagos 
anyag annál jobban tűnik elő, minél jobban 
csökken a gyümölcssav, ami a légzéskor távo-
zik. Sok gyümölcs aromás anyaga nagyon illó 
és a leszedés után csakhamar elvész. Az aromás 
anyagok nagy részét a hő elpusztítja, illetve 
a hő miatt elpárolog. Ezért nehéz a gyümölcsök 
szagát és aromáját főzés, illetve konzerválás 
által megtartani. Lassú párolással és mérsékelt 
(70 C körüli) hővel próbálják megtartani, azon-

ban erre teljesen megnyugtató eljárást még 
nem találtak ki. 

A gyümölcsök kihasználása. A gyümölcs hé-
ját, csutkáját és magvát általában nem tudja 
szervezetünk kihasználni. Legkevesebb salak 
van a húsos gyümölcsfélékben, minők a diny-
nye, barack, a szilva- és narancsfélék. Sok-
kal több ki nem használható anyag van a 
bogyófélékben, amelyeket egészükben fogyasz-
tunk el, minők az egres, a szőlő, a veres ri-
bizke; utóbbiakban a salak 3—7%. Legkevésbé 
tudja kihasználni a szervezet az áfonyát, 
mert salaktartalma 10—12%. A gyümölcs táp-
értéke még attól ie függ, hogy milyen állapot-
ban fogyasztjuk el: nyersen, egészben, dara-
bokra vágva, finoman megrágva, főzve vagy 
kipréselve a nedvét. Hozzájárul még az is, hogy 
a megemészthetőség egyénileg is különböző és 
az emésztőszervek állapotától és felszívóképes-
ségétől is függ. Mindezeket figyelembevéve, azt 
mondhatjuk, hogy legtöbb kalóriát szolgáltat 
a szőlő és a banán (1 kg mintegy 700 kalóriát), 
azután következnek a szilva, a ringló, a mira-
bella, eper, alma és cseresznye 500—600 kalória-
értékkel. 400—500 kalóriatartalommal bírnak a 
narancs, citrom, földieper, a vörös ribizke, az 
ananász és barack. (Kalórián azon hőmennyi-
séget értik, amely 1 cm' víz hőfokának 1 fok-
kal való felemelésére szükséges.) 

A nyers és főtt gyümölcsök táp- és élvezeti 
értéke különböző. Teljes táp- és élvezeti érték-
kel csak a nyers gyümölcs bír. Ezért a gyü-
mölcs értékét ismerő egyének a nyers gyümöl-
csöt előnyben részesítik az eltett gyümölcs fe-
lett. Csak kevés gyümölcs válik a főzés által 
értékesebbé, e csoportban megemlítendő a birs-
alma, a fekete ribizke, a hecsepecsenye (csipke-
bogyó), a bodza bogyója és vörös áfonya. 

A nyers gyümölcsöt nem mindenki élvezheti, 
mert nem minden ember gyomra tűri jól. Pl. a 
gyomorsavtúltengésben szenvedő embereknél 
hamar gyomorpanaszokat, égés érzetét váltja 
ki; kivált a durvább gyümölcsdarabok izgat-
hatják a gyomor falát. Ezért a gyomorbetegek-
nek inkább befőtt, párolt állapotban, pl. mint 
almapürét rendelik. Ha a betegek az édességet 
jól tűrik, akkor dzsem alakjában is elfogyaszt-
hatják. Á nyers gyümölcs egyik előnye az is, 
hogy a bélmozgásokat fokozza és ezáltal az ürü-
lést elősegíti, sőt egyeseknél hasmenést is okoz. 
A nyers gyümölcs megemlített kellemetlen, de 
egyes esetekben éppen kívánatos hatásai nem 
általánosak és kivált a normális egyéneknél 
ilyen tüneteket nem szoktak kiváltani. A hozzá-
szokás is sokat javíthat és ezért a fiatalságot a 
nyersgyümölcs élvezetéhez hozzá kell szoktatni 
s akkor a későbbi időkben a gyümölcsöket min-
den káros hatás nélkül nagyobb mennyiségben 
is elfogyaszthatják. 

A gyümölcsnek hashajtó képességét az orvo-
sok ki szokták használni, mint természetes 
gyógymódot. Szívesebben fordulnak gyógysze-
rek helyett azon tápanyagokhoz, amelyek a bél-
mozgásokat vegyi összetételük miatt és részben 
erőművi befolyások alatt fokozzák. Vegyi tulaj-
donságuknak köszönhetik hashajtó hatásukat a 
füge, a narancs, a datolya, a szőlő és a kajszi 
barack. Ide tartoznak a legkülönbözőbb gyü-
mölcsfélékből készült, erősen cukrozott kompó-
tok, marmeládok és dzsemek. E gyümölcsfélék-
ben a különböző cukorféleségek (szőlő-, gyü-
mölcscukor, nád- és tejcukor) a belekben szét-
hasadva erjedéses savak képzésére adnak alkal-
mat. A bélmozgásokat másodsorban azon anya-
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gok is fokozzák, amelyek szerves savakat tar-
talmaznak. Ezért hatnak a bélmozgásra ked-
vezően a bővebb cukortartalommal nem ren-
delkező gyümölcsök, pl. az alma, a körte, a 
szilva, az egres és az eper. A gyümölcsök e 
szempontból hatásukat legbiztosabban reggel 
üres gyomorra vagy este, lefekvés előtt elfo-
gyasztva fejtik ki. 

Szinte ellentétesnek látszik, hogy amikor a 
gyümölcsféléknek hashajtó hatását kiemelem, 
egyúttal megemlítem azt is, hogy újabb időben 
pl. az almát hasmenések ellen is alkalmazzák. 
A reszelt alma ugyanis nagyobb mennyiségben 
elfogyasztva, a dugulást elősegítő képességgel 
rendelkezik. 

A gyümölcs élvezetét azon hőmérséklet is be-
folyásolja, amellyel az elfogyasztás pillanatá-
ban rendelkezik. Nagyon melegen a nyers gyü-
mölcs nem ízletes, viszont jéghidegen is el-
vész az aromája és csupán frissítő tulajdonsága 
és édes vagy savanykás íze marad meg. A gyü-
mölcs eltartására általában a 4—10 C° közötti 
hőmérsék a legalkalmasabb. Az alma, a körte 
és a dinnye friss zamatját a 2—3 C° közötti hő-
mérsékleten tartja meg legjobban. Ezért a gyü-
mölcsöt télen is szellőztetni kell. 

A gyümölcs fontos és hasznos élvezeti cikk 
vitamintartalma miatt is. A vitaminok oly 
anyagok, amelyeknek tápértékük nincs, azon-
ban a szervezetre nélkülözhetetlenek, mert 
nélkülök nem képes fejlődni, életben ma-
radni és egyes bántalmakkal szemben a szer-
vezet védtelenné válik. A vitaminokat más-
kép járulékos tápanyagoknak, járulékos táp-
tényezőknek is nevezik. Főleg növényi ere-
désűek, azonban bőséges vitamintartalmú a 
csukamájolaj is. A vitamin fontosságára rámu-
tathatunk azon kísérlettel, amelyet számtalan-
szor megismételtek és mindannyiszor ugyan-
azon eredményt kapták. Ha fiatal patkányokat 
keményítővel, cukorral, szalonnával és sóval 
etetnek, nem nőnek; ám fejlődésük azonnal 
megindul, amint táplálékukhoz tejet kevernek! 
A skorbut vagy süly, továbbá az angolkór vagy 
rachitis a vitaminok hiánya miatt keletkeznek. 
A vitaminokat az ABC kezdő betűivel jelölik 
meg. Egy részük zsírban, a másik vízben oldó-
dik. A mi szempontunkból a friss főzelékekben 
és gyümölcsökben található C vitamin bír je-
lentőséggel, mint amely anyag egyrészt a test 
felépítéséhez szükséges, másrészt általa' a vér-
zéssel járó megbetegedéseket megelőzhetjük. E 
betegség közül a süly vagy skorbut a legfonto-
sabb, amely súlyos foghúsvérzéeeket okoz és a 
szájban súlyos szétesésekkel, a nyálkahártya 
elhalásával jár s emellett a bőrben ós az izom-
zatban vérzések is keletkeznek. Hogy ez a baj 
a nem megfelelő táplálék következménye, azt 
Lind fedezte fel 1757-ben; befolyása alatt az ad-
miralitás elrendelte, hogy a matrózok narancs-
levet kapjanak, mire azok súlyos szájbántalma 
csakhamar megszűnt. A világháború alatt kü-
lönösen a lengyel földön álló csapatok és a la-
kosság között fordult elő nagyobb számú skor-
but megbetegedés, mert zöld főzelékfélékhez és 
friss gyümölcsökhöz nem juthattak és szárított 
főzelék- és gyümölcsfélékkel voltak kénytele-
nek táplálkozni. A skorbut április eleje és jú-
nius között szokott mutatkozni, ami természetes 
is. mert ezen időszakokban a lakosság legin-
kább van híjával friss főzelékeknek és a nyers-
gyiimölcsnek. 

Egyes szerzők a C vitamin hiányából magya-
rázzák a fogszú létrejövetelét. Kétségtelen, 

hogy vitamin nélkül táplált kísérleti állatokon 
a fogak elváltozása a korai jelek közé tartozik. 
Az érfalak megbetegedése szintén a C vitamin 
hiányából származik, mert az érfal sejtjei az 
ú. n. cementanyag képzésére képtelenné válnak. 
Az érfal megbetegedése a skorbuttal annyiban 
függ össze, hogy az érfal átbocsátó képessége 
megváltozik és így könnyebben beáll a vérzés. 
A skorbut gyógyítása igen egyszerű és hálás 
feladat: teljesen elegendő zöldfőzelékeket, bur-
gonyát és gyümölcsöt adnunk az ilyen betegek-
nek. A gyümölcsök közül C vitamingazdagsága 
miatt legfontosabb a Citrom, amelynek levét 
még az elgyengült és táplálékot magukhoz 
venni vonakodó betegeknek is könnyen adhat-
juk. A skorbut megelőzésére a hazai gyü-
mölcsfélék közül az almát előnyösen használ-
hatjuk; ez a gyümölcs a fogzománc erősítésére 
is ajánlható. 

A gyümölcs élevezeténél bizonyos óvatossági 
szabályokat kell alkalmazni, mert attól kell tar-
tani, hogy a kívülről rátapadt kóros csirák a 
szervezetbe jutnak és különböző fertőző beteg-
ségeket okozhatnak. A földieper pl. könnyen 
fertőzhet, ha erősen trágyázott földből szedik 
és használat előtt nem mossák meg. De a többi 
gyümölcsök is kártékonyak lehetnek, ha pisz-
kos kézzel nyúlnak hozzájuk, ha az utca porától 
nem tisztítják meg, vagy ha pl. téli gyümölcs-
féléket szennyes helyiségekben (pince) raktá-
roznak el. Járványok esetén (hasihagymáz, ko-
lera, vérhas) a gyümölcs útján való fertőzés le-
hetősége még nagyobb. A fertőzést úgy kerül-
hetjük el, ha a gyümölcs héjját eltávolítjuk, 
ami egyes gyümölcsféléknél, minők a dinnye, a 
narancs és a dió, magától adódik. Az almát, a 
körtét és barackot is meghámozhatjuk. Bogyós 
gyümölcsféleségeknél, pl. a szőlőnél és a cse-
resznyénél ez nem alkalmazható és ezért e gyü-
mölcsféléket elfogyasztásuk előtt friss tiszta 
vízben meg kell mosni. Természetesen az ily-
módon megtisztított vagy meghámozott gyü-
mölcshöz csak jól megmosott, tiszta kézzel sza-
bad nyúlni. 

A gyümölcsök fertőtlenítésére különböző 
módszereket is ajánlottak. Ezek egyike abból 
áll, hogy a szitára helyezett gyümölcsöt 1—1V« 
percre jó meleg (esetleg forró) vízbe belemárt-
ják. Ez az eljárás körte, alma, magvaváló szilva 
és őszibaracknál jól alkalmazható. Az eljárás 
hátránya az, hogy az illatos anyagok eltűnnek 
belőle, továbbá, hogy az ily gyümölcs már 
tovább nem tartható el, ezért mindjárt elfo-
gyasztandó. Ajánlották még a gyümölcs klóro-
zását is olyan eljárással, amely a gyümölcs 
héjjára rárakódó klórt oldhatatlan és íznélküli 
vegyületté alakítja át. A klór a napon való szá-
rítással is eltávolítható. Egy másik módszer a 
fertőtlenítésre a formolt használja. A gyümöl-
csöt 40%-os formololdatba teszik és 5 percnyi 
állás után V2— 1 óráig kifogástalan tiszta víz-
ben mossák. A formol-fertőtlenítés azért ajánl-
ható, mert a kolera, a hasihagymáz és a vérhas 
bacillusait biztosan elpusztítja. 

A gyümölcsfélék konzerválási módjairól és e 
célra alkalmazott vegyszerekről. Minthogy az 
egyes gyümölcsféléket frissen nem sokáig él-
vezhetjük, gondoskodni kellett arról, hogy a 
gyümölcsérés idejének elmulta után még hosszú 
ideig élvezhető és jól kihasználható alakban 
álljanak rendelkezésünkre. A konzerválás egyik 
módja a hűvös és jól szellőzött helyiségekben 
való elraktározás. Mérsékelten hűvös és vízgőz-
ben szegény helyiségekben, ha emellett jó szel-
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lőztetésről is gondoskodnak, hónapokon át el-
tartható az alma, a narancs, az ananász és az 
őszi barack; kisebb mértékben a körte és a 
szőlő. Mindazáltal a veszteség tetemes, mert a 
gyümölcs 15—50%-a a rothadásnak esik áldoza-
tul. De a hűtőházakban a gyümölcs tetszéssze-
rinti ideig eltartható, pl. decemberben is lehet 
élvezni a júniusban leszedett földiepret. 

A konzerválás másik módja a hevítés. Ez el-
öli a rothadást okozó, az erjedő és a hasadó 
gombákat és védelmet nyújt azok újabb behato-
lása ellen. E célból a hibátlan gyümölcsöket 
üvegbe vagy bádogdobozba töltik, a szükség 
szerint cukrot, ecetet, citromot adnak hozzá, víz 
hozzáadásával vagy a folyadék elpárologtatá-
•ával megadják neki a kívánt sűrűséget, az-
után az üveget befedik, a bádogdobozt légmen-
tesen elzárják és gőz hatásának teszik ki. A tel-
jes sterilizálás, a csiramentesítés nem könnyű 
feladat, mert a spórák 100 C°-t, sőt rövid ideig 
120 C°-t is kibírnak. Másrészt a gyümölcs íze is 
szenved, hogyha a sterilizálás sokáig eltart, 
ezért inkább a szakaszos (frakcionált) sterilizá-
lást alkalmazzák, ami abból áll, hogy a gyü-
mölcsöt 25—30 percre 75—80 C° hőnek teszik ki, 
sőt nagyobb edényeket 40—60 percig is ily ma-
gas hőben tartanak. E műveletet két egymást 
követő napon megismétlik. Minthogy a hő a 
gyümölcsök eltevésének tartósságát nem bizto-
sítja feltétlenül, azért még egyes vegyi anya-
gok hozzáadásával próbálják a baktériumok és 
gombák elszaporodását meggátolni. E célra az 
egészségre nem ártalmas és már kis töménység-
ben is eléggé megbízhatóan ható vegyszereket 
ajánlanak, amelyek alkalmazása azonban a 
gyümölcsök eltevésével foglalkozó gyáraknak 
nincs megengedve. A háziasszonyok is jól te-
szik, hogyha tájékozódnak arról, milyen tö-
ménységben keverhetik hozzá a gyümölcshöz e 
szereket anélkül, hogy annak elfogyasztása a 
szervezetben kellemetlen tünetet váltana ki. 
Régi időben a szárított gyümölcsök kénezése 
volt divatos és a befőtt üvegeket is ezzel fer-
tőtlenítették. Ez az eljárás mellőzendő, mert az 
üvegek a főzés által biztosabban sterilizálhatok. 

A szalicilsav 1% töménységben a hasadó gom-
bák kifejlődését és elszaporodását biztosan meg-
akadályozza. Nem célszerű a befőtt tetejére 
szórni, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy 
a gyümölcsben a kívánt töménységben lesz-e el-
osztva? Nem teljesen közömbös szer, mert ki-
vált gyermekeknél és öregeknél a veséket izgat-
hatja és ezért pl. vesebajban szenvedőknek vagy 
a vesebántalomból kigyógyult egyéneknek ilyen 
befőttet nem szabad adni. A bórsav csiraölő ké-
pessége oly csekély, hogy a hatás eléréséhez na-
gyobb mennyiség szükséges belőle, ami azon-
ban az emésztőcsatorna nyálkahártyáját iz-
gatja. A benzoesav sokkal ártalmasabb, azon-
kívül sokkal hatékonyabb, mert már 0-1% tö-
ménységben megakadályozza a mikrobák kifej-
lődését. A hangyasavat is alkalmazzák konzer-
váló szernek, mert kis mennyiségben ártalmat-
lan és sóját vesebetegeknél a konyhasó helyett 
adják mint vesekímélő szert. A gyümölcs ízét 
legkevésbbé sem zavarja. Az ecet cukorral el-
keverve (1% ecet és 25'/« cukor) nagyon alkal-

mas a hő által tökéletlenül sterilizált gyümölcs-
készítmények tartósságának megőrzésére. Az 
ecet helyett citromsav is használható. 

A gyümölcs konzerválására legalkalmasabb 
szer a cukor. Egymagában ez csak mintegy 
50%-ban, sőt némely gyümölcsfélénél 60%-ban 
akadályozza meg a mikrobák elszaporodását, 
ami azonban nagyon megdrágítaná alkalmazá-
sát, azonkívül e töménységben a gyümölcs ízét 
is elveszti. Ezért 40%-nál nagyobb töménység-
ben nem alkalmazzák és a magas hő által való 
sterilizálással gondoskodnak arról, hogy bizto-
san csiramentes legyen. A cukor a befőtt gyü-
mölcs kalóriaértékét jelentékenyen emeli. A 
fanyar és nagyon savanyú gyümölcs a cukor 
hozzáadása által válik ízletessé. Némely cukor-
ral konzervált gyümölcs csak 1—2 év múlva éri 
el teljes zamatját, pl. a birsalma, a pöszméte és 
némely körtefaj. 

A gyümölcs eltevésének legolcsóbb módja a 
szárítás vagy aszalás. Az ilymódon konzervált 
gyümölcs ezért a néptáplálás szempontjából is 
nagyjelentőségű. Elkészítése kevés időt és 
munkaerőt vesz igénybe. Ezzel az eljárással 
számos gyümölcsfajta, amelyet bármely okból 
frissen nem lehetett elfogyasztani — pl. azért, 
mert az a vidék a forgalmi eszközöktől távol 
esik —, télire eltehető, ami által a gyümölcsös 
gazdák jelentékeny jövedelemhez juthatnak. A 
szárítás alatt ugyan némely gyümölcsféle íze és 
zamata szenved és ezért nem minden gyümölcs-
fajta alkalmas a szárításra vagy aszalásra. Vi-
szont egyes gyümölcsök jóízűekké válnak, pl. a 
gyenge minőségű alma és a szilva. Bár a be-
sűrűsödés miatt a gyümölcsök savtartalma 
aránylag emelkedik, mégsem kell hozzájuk a 
szokottnál több cukrot adni a savanyúság el-
fedésére. Ez magyarázza meg azt, hogy miért 
vált otthonossá a szárazon megőrzött gyümölcs-
félék alkalmazása a kórházak és klinikák kony-
hájában. A tartósság biztosítására nem szabad 
a szárított gyümölcsöt kéngőzöknek kitenni. A 
szárítás a nyers anyagokat ellentállóbakká teszi, 
a gyümölcsök sejtfalát és rostjait megváltoz-
tatja. Az ily módon eltett gyümölcs a gyomor 
és a bélnedvek emésztőképességének ellentáll és 
a beleket is izgathatja. Ezért nem szabad pl. 
aszaltszilvát adni hasmenés esetén, viszont ki-
tűnő szer a székrekedés ellen a datolya és a 
füge mellett éhgyomorra elfogyasztva. Az 
emésztőszervek megterhelését gyenge gyom-
rúaknál el lehet kerülni azzal, hogy a gyümöl-
csöt megpuhítják és azután szitán átgyúrják. 

A gyümölcseitevés többi módjaira, azok hasz-
nálhatóságára és alkalmazásuk számos lehető-
ségére e helyen már nem terjeszkedhetem ki. 
Minden újabb eljárás, amelyről ismételten ol-
vashatunk, azt mutatja, hogy a gyümölcsöt még 
nagyon sokféleképen lehet felhasználni, mint 
tápanyagot, amelyet a természet adományként 
felénk nyújtott. E fejtegetésből azonban min-
denki meggyőződhetett arról, hogy a gyümölcs 
mint táp- és mint élvezeti szer mennyire fontos 
szerepet foglal el mindennapi élelmezésünkben 
és nemzetgazdasági jelentősége is mily nagy! 
Azonfelül számos beteg étrendjében alkalmaz-
hatjuk és az orvosok a gyógyeljárás segédesz-
közéül is felhasználhatják. 
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K É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

n e m vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 
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T j r i R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhi rde tés 14 fillér 

szavanként . Üzleti h i rde tés : x oldal 
160 P . '/» oldal 85 P , V. oldal 50 P , 
' / • oldal 30 P . A hirdetési di jak a 
kiadóhivatal cimére előre fizetendők. 

I. RÁKÓCZI F E R E N C 
Mindnyájan tudjuk és érezzük, mit jelent ne-
künk, magyaroknak e név: II. Rákóczi Ferenc. 
Szabadsághőseink fényes sorából is kiemelke-
dik dicsőséges, szent 
alakja. Mert nem 
volt senki nemzeti 
nagyjaink között, ki 
egy szent elhivatás 
magasztos érzetében 
annyit áldozott vol-
na nemzete szabad-
ságáért és boldogu-
lásáért, mint ő. „Az 
isteni Gondviselés 
•— írja ő maga — 
elküldött a puszta 
hazába, hogy fegy-

verre és szabadság-
ra hívó szózat le-
gyek. És a szózatot 
meghallja az egész 
ország minden né-
pe." 

És mégis a honfi-
lélek szent és nagy 
lobogásainak eszten-
dejében, 1848-ban, 
nagypéntek napján, 
alig három héttel 
a magyar szabad-
ság születése nap-
jának, március idu-
sának nagyszerű 
eseményei után, ezt 
írta be naplójába 
Petőfi Sándor: „Ma 
száztizenhárom esz-
tendeje, hogy meg-
halt s vájjon van-e 
széles e hazában, széles e világon kívülem 
ember, kinek eszébe jut, hogy a mai nap e hős 
halála napja? Oh, Rákóczi!" 

Mily keserű szavak ezek s mily tragikus 
sorsra utalnak! De a költőben, ki a magyar sza-
badság és a magyar nép tüzes rajongója volt, 
annál lángolóbban égett a nagy fejedelem kul-
tusza s még ugyanazon a nagypénteken meg-

II . R Á K Ó C Z I F E R E N C 

írta híres Rákóczi-versét, merész szárnyalású 
ódájában a dicső győzelemnek biztos reményé-
vel idézvén föl a sírból, a márciusi eszmék 

erősítéséül, hazánk 
szentjét, a szabad-
ság vezérét: 

„Hazánk szentje, 
[szabadság vezére, 

Sötét éjben 
[fényes csillagunk, 

Oh, Rákóczi, 
[kinek emlékére 

Lángolunk 
[és sírva fakadunk!" 

Hittel szívében val-
lotta a költő, hogy 
Rákóczi „lelke nem 
veszett el, ilyen lé-
lek el nem veszhe-
tett" és esdve-kérve 
hívta, hogy „száll-
jon le hozzánk hősi 
szellemével". 

A Petőfi előtt oly 
nevezetes napnak új 
évfordulója jött el 
most, újabb 87 év 
elteltével s köszönt 
reánk néhány nap 
multán. Ritka ke-
gyeletes ünnepet ül 
április 8-án most 
már nemcsak a köl-
tészet múzsája, ha-
nem az egész ma-
gyar nemzet. E na-
pon lesz két szá-
zada annak, hogy a 

sokat hányatott fejedelem elérkezett földi buj-
dosásának utolsó állomásához s hogy ki-
lehelvén nagy lelkét, a magyar történelem-
nek legnemesebb veretű, legtökéletesebb lo-
vagja, a magyar szabadság legnagyobb hőse, 
idegen földön örök álomra húnyta le szemét. 
Az a bánat és szomorúság, mellyel 1735 nagy-
péntekjén a rodostói bujdosók egyként siratták 
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mennyei és földi atyjuknak halálát, szimboli-
zálta a nemzet legjobbjainak érzését a meg-
dicsőült iránt. 

Voltak azonban idők, mikor a megváltozott 
viszonyok lassankint egy új lojális, sőt aulikus 
nemzedéket szültek, mely Rákóczi nagy sza-
badságeszméjét már meg sem értette és meg-
valósíthatatlan ábrándnak tartotta. A XVIII. 
századi elnemzetietlenedett magyarság lelkéből 
kihalt Rákóczinak emléke. Csak a kalapos ki-
rály uralkodásának vége felé fölébredt nem-
zeti szellem keltette újra életre a hazafiak szí-
vében, hogy ott ezentúl örök életet éljen. Űjra 
élővé lett az önzetlen honszeretet eszményi hő-
sének képe, hogy tettre, hazafias felbuzdulásra 
lelkesítse az elpuhult, tunya magyarságot. 

Mily fájdalmas dolog, hogy ennek ellenére 
mégis százhetvenegy évig pihentek Rákóczi Fe-
renc hamvai idegen földben, majdnem el-
felejtve. Százhetvenegy esztendeig borongott a 
magyar lélek, el-elszállván a francia bencések 
konstantinápolyi templomába: Van-e az övéhez 
hasonló tragédia az emberi életben1! Hát ez_a 
vége a nemzeti szabadságért indított küzdelem-
nek? Egy sír idegen földön? — Csüggetegség 
foghatná el lelkünket e gondolatra, ha nemze-
tünk történelme több rendben nem igazolta 
volna, hogy a szabadság vértanúinak sírjából 
sarjadott ki újra meg újra nemzetünk szabad-
sága. E sírok tartották s tartják ébren az egy-
mást váltó nemzedékekben a szabadság szere-
tetét, a büszke nemzeti öntudatot: nem pusztul-
hat el az a nemzet, melynek fiai vérrel s élettel 
tudnak áldozni a hazáért. 

Nem is csüggedtünk soha s megvigasztalód-
tunk abban, hogy Rákóczi hamvait 171 évi 
hosszú számkivetés után 1906-ban visszahozta a 
magyar nemzetnek és megbékélt királyának, 
Ferenc Józsefnek közös kegyelete a haza ezer-
éves szent földjébe és — bár azóta újra hon-
talanná lettek a Trianonban tőlünk elrabolt 
Kassán nyugovó fejedelmi hamvak s ő, ki szám-
kivetett volt életében, azzá lett sírjában másod-
szor is —, mégsincs már semmi kétség és semmi 
törés, a trianoni határokon innen és túl, az 
egész magyarságnak iránta érzett tiszteletében 
és hódolatában. 

Az ifjú Rákóczinak keserű megpróbáltatásai, 
a küzdő férfiú személyének vonzó egyénisége, 
öregkori testi-lelki szenvedései a száműzetés-
ben, a szent ügy, melyért fejedelmi vagyonát, 
családját, mindenét feláldozta, eszményi jelle-
mének alapvonásai: a testi daliásságával egye-
sült lelki szépség, a mély erkölcsi érzék, jó-
szívűség, lelkiismeretesség, türelem, őszinteség 
a maga és mások hibáinak feltárásában, a szülői 
és tanítói iránt való szeretet és hála, továbbá 
az az öntudatos komolyság és akaraterő, mely 
élete végéig minden cselekedetét jellemezte, — 
már korán megnyerték számára a nemzet szí-
vét. A népköltészet még életében szárnyra kapta 
nevét és számos dalban dicsőítette, mint a ma-
gyar nép szabadítóját. Azóta sincs történelmünk 
nagy alakjai között egy sem, kinek tetteit több-
ször zengette volna a költészet múzsája, kinek 

neve annyiszor megcsendült volna ihletett köl-
tőink lantján, mint a nemes vezérlő fejedelemé. 

Tekintsünk hát vissza mi, magyar tanítók is 
az országos kegyelet dicsfényétől ragyogó hős 
magasztos alakjára. Abban a tudatban, hogy 
ami Rákóczi életében történt, az a múlté, — ami 
életéből tanulságként lesssűrődött, az minden 
időké, lássuk meg világosan magunk és láttas-
suk meg világosan a magyar gyermekkel és 
ifjúval is, miben állott II. Rákóczi Ferenc nem-
zeti nagysága a dicső múltban, mi az ő emlé-
kének hivatása ma és mindörökre nemzetünk 
jövőjében? 

Az egyesek és a nemzetek életében vannak 
pillanatok, amelyek döntő erővel határoznak a 
jövőről. Végzetes hatása lehet annak, ha el-
mulasztjuk e pillanat fölismerését. Rákóczinak 
igazi nagysága abban áll, hogy a nemzet törté-
nelmének egy ilyen nagyjelentőségű fordulóján 
megértette a sors intő szavát és tettre határozta 
el magát. Már csak néhány évre lett volna szük-
sége az osztrák elnyomó hatalomnak és vége 
lett volna teljesen Magyarország alkotmányá-
nak és a magyar nemzetnek. Megrendülve 
érezte Rákóczi, hogy „újra fölszakadnak a jeles 
magyar nemzetnek sebei". Ezt a pillanatot ra-
gadta meg, ekkor fogott fegyvert, kockára téve 
mindent. Tudta, hogy nemcsak fejedelmi va-
gyonát kockáztatja, hanem családját, sőt életét 
is, de érezte a harc történeti szükségességét s 
nem törődött a maga veszteségével, önzetlen-
ség és önfeláldozás voltak lelkének vezérlő esz-
ményei és halhatatlan tettekkel lett érdemessé, 
életében és az utókor előtt, a legcsodásabb nép-
szerűségre. Sejtette a véget, de tudta azt, hogy 
a magyar nemzet fejlődésének szüksége van 
arra, amit ő cselekedett. 

Tévedés volna mégis, ha e kegyeletes ünnepi 
évforduló alkalmával megelégednénk pusztán 
Rákóczi apoteózisával. A mult dicsősége nem-
csak arra való, hogy sütkérezzünk benne. Aki 
a napba néz, elkáprázik a szeme és aki tétlenül 
nézi hevét, ellankad tőle. De félreértené Rákó-
czit az is és hűtlen volna emlékéhez, aki ma, a 
korok és viszonyok különbözőségét felejtve, va-
kon utánozni akarná őt. Azonban fel kell fog-
nunk cselekedeteinek erkölcsi értékét, követ-
nünk nagy lelke sajátságait, hogy erőt s példát 
merítsünk belőlük eljövendő nagy napokra és 
magasztos cselekedetekre, ha szükségesekké vál-
nak. Éreznünk kell, hogy Rákóczi nem mert 
volna bármily ürügy alatt áldozatot kívánni 
mástól, ha maga nem kockáztatta volna min-
denét. Tudnunk kell, hogy szép szavaknál és 
mindennél többre becsülte a tettek ékesszólá-
sát. Vezére volt nemzetének és nem hízelgője; 
óvta a veszélytől, de sohasem akart naggyá 
lenni a nemzet jövőjének árán. Ö maga írja 
emlékirata során: „Nem vezérelt bosszúvágy, 
nem a korona vagy a fejedelemségre törekvő 
nagyravágyás, sem uralkodási ösztön, hanem 
egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazá-
mat fölmenteni az idegen járom alól, volt célja 
minden tettemnek, egyedül ama hiú dicsőség, 
eleget tenni hazám iránti kötelességemnek." 
Példaként kell fogadnunk lelke nagyságát, lát-
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ván, hogy az élet kemény iskolája, sok szenve-
dése és megpróbáltatása mint edzették meg lel-
két és erősítették akaraterejét. Lehetetlen 
könnyhullás nélkül olvasnunk Vallomásainak 
gyönyörű sorait, midőn a nagy ember, nemzeti 
történelmünk egyik legdicsőbb alakja, a dús-
gazdag főúr s a haza bálványozott hőse, mély-
séges keresztényi alázattal tárja ki szívét Ura, 
Istene előtt, bocsánatot kérve Tőle botlásaiért 
és hálát rebegve Nekik az elvett jókért és rosz-
szakért, a szenvedésekért és meggyaláztatáso-
kért is. Látván magasztos alakját, munkásságot 
és éberséget kell tanulnunk tőle a szerencse ide-
jén és vallásos önmegadást a szerencsétlenség 
napjaiban. Arra kell törekednünk, hogy ma-
gunk és az egész mai cselekvő magyarság való-
ban megértsük a Rákóczi emlékében rejlő nem-
zeti kincsnek értékét s hogy nagy alakjának, 
nemes, buzgó lelkének, kimagasló erényeinek 
legalább kicsiny töredéke beleivódjék az ifjú 
nemzedék s az eljövendő férfiak érzésvilágának 
fogékony termőföldjébe. 

Halljátok meg hát, magyar tanítók, Rákóczi 
lelkének hívó szózatát és ünnepi hangulatban 
várjátok a Rátok bízott gyermekek ifjú nem-
zedékével együtt a nagy nap fordulóját! Lebeg-
jen Előttetek Rákóczi élete nagy tanulságaival, 
hogy rég kihűlt szívét újra dobogni érezzétek. 
Legyen Rákóczi életének emléke erős fogadá-
sok áldott kezdete, jövő feladataink iránymuta-
tója és gyengeségünk erős támasztó oszlopa — 
késő századokig, hogy a Ti lelketeken átszűrve, 
nemzedékről nemzedékre szálljanak az ő nagy-
szerű erényei: hit, bizalom, önfeláldozás! 

E három szó jelentése—az, mely"csodálatos 
erővel dobogtatta meg egykor a fejedelem szí-
vét. Hitt Istenben; hitte, hogy az Űr akarata 
tette őt a nemzet vezérévé; e törhetetlen hit tar-
totta fenn bizalmát s hitétől erősített bizalma 
tette minden áldozatra késszé az igaz ügyért, 
melynek zászlaját kibontotta. így vált, csak így 
válhatott azzá, amit rajongó hódolattal, epedő 
vággyal, könnyező szemmel és reménykedő szív-
vel látunk benne, egész igazságunknak, egész 

hazánk szabadságának soha el nem homályo-
suló szimbólumává. 

Hívjuk hát vissza most, halálának ünnepi for-
dulóján, vezérlő fejedelmünket, elevenítsük föl 
áhítatos szívvel nemes alakját, hogy el ne me-
rüljünk az önzés és tunyaság posványában. És 
valljuk erős lélekkel, hogy Rákóczi élete — bár 
nem érte el a célt, melyet kitűzött magának s 
melyért rendíthetetlenül küzdött — nem volt 
hiábavaló, hanem mindenkor és ma is világító 
fáklyaként ragyog nemzeti életünk útjain. 

Lebegjen ideális alakja örök mintaképül a 
nemzet ifjúsága előtt. Öntse a szívekbe lelkese-
dése tüzét, hite erejét, önzetlenségét. Tanítsa 
meg az új nemzedékeket, hogyan kell már az 
ifjúkorban a hon ügyéért munkálkodni, a haza 
jövendőjében, Magyarország föltámadásában 
hinni és remélni, Istenben bízni, egymást sze-
retni, a honért élni, szenvedni s ha kell, meg-
halni is. 

Nem szabad felednünk, hogy mai viszonyaink 
sok tekintetben megegyezők a Rákóczi-kora-
beliekkel. Ma is idegen hatalom tapos orszá-
gunk kétharmadán, ma is magyarok milliói 
szenvednek idegen, zsarnoki elnyomás súlya 
alatt s köztünk ma is kishitűség és lemondás 
olvasható le a hazafiak egy részének arcáról. 
A nemzetnek szüksége van hát csüggedetlen, 
törhetetlen vezérre, ki eszményien érez a ha-
záért s a legnagyobb áldozatra is készen áll. 

Rákóczi lelke az, amire szüksége van a ma-
gyarnak sorsa mai fordulatában. 

Magyar tanítók, halljátok meg azért, hogy 
— míg lelke minden földi salaktól megtisztulva 
sugárt szór a magyar éjszakába — mit ízen a 
kassai sírboltból Nektek és általatok a jövő 
nemzedéknek nagy fejedelmünk: „Ne csüggedj, 
ébredj fel, én népem, nemzetem! Pro Deo, patria 
et libertate!" 

Rákóczi lelke legyen velünk! Mert az idők 
változnak ugyan, de az eszmék újra születnek 
s célunk csak az lehet, ami az övé volt, egy 
lehet mindnyájunkra nézve: a haza dicsősége 
és nagysága, boldogulása és felvirulása, Ma-
gyarország feltámadása! 

A K É P Z E L E T U Í E V E t í S S É t f E K E O N T O S S Á & A 

írta : DROZDY GYULA 

gondoljunk csak egyik földrajztanításunkra! 
Pl. arra, amelynek keretében a Morva és Vág 
vidékét ismertettük. Ha rágondoltunk, keres-
sük benne azt az anyagot, amit az emlékezetbe 
törekedtünk vésni s onnan alkalomadtán — 
összefoglaláskor, vizsgán, esetleg a tanfelügyelő 
látogatásakor —• számonkérni. Ez az anyag 
nagy vonásokban ez lehet: Hegyei: a Magyar-
Morva határhegység, a Nyugati Beszkidek, a 
Kis-Kárpátok, a Magas-Tátra. Vizei: a Duna, 
mint érintőfolyó, a Morva és a Vág. Helységei: 
Pozsony, Dévény, Nagyszombat, Trencsén. Ta-
nítás közben térképet, képeket szemléltettünk, 
térképről olvastattunk, rajzoltunk, rajzoltat-
tunk, homokasztalon alakítattunk, eszméltet-

tünk, vagyis az okozatokból az okokra követ-
keztettettünk & a megismertetett anyagot a tér-
képen való mutatással többször elmondattuk. 
S mindezt az anyagnak az emlékezetben való 
megrögzítéséért tettük. Ha tanítás közben 
figyelemmel voltunk a földrajztanítás módsze-
rének kívánalmaira, akkor a gyermekek haza-
szeretetét ébresztgettük, mélyítettük s földrajzi 
gondolkozását fejlesztettük. 

Ha már most számonkéréskor a gyermek 
mindazt híven elmondja, amit tanítás közben 
hallott, látott, amit következtetés útján meg-
állapított, emlékszik a földrajzi nevekre s a 
térképen könnyedén mutatja meg a hegyeket, 
a folyókat, a városokat, akkor azt mondjuk, 
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hogy jól emlékszik az anyagra, mert a Morva 
és Vág vidékéről nyújtott képzetcsoport éppen 
úgy újult fel lelkében, mint ahogy azt eredeti-
leg belerögzítettük. Az elmondás nem egyéb, 
mint a képzeteknek világos megújulása, még-
pedig változatlan megújulása, mert a gyermek 
lelke az anyagot úgy reprodukálja, ahogy azt 
befogadta. Semmit hozzá nem tesz, semmit sem 
változtat rajta. 

A léleknek erre a tevékenységére lépten-nyo-
mon szükségünk van tanítás közben is meg 
kinn az életben is, éppen azért a képzeteket hí-
ven reprodukáló emlékezet fejlesztésére az is-
kolának nagy gondot kell fordítania. 

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy 
felújításkor a Vág, Trencsén, Kis-Kárpátok, 
meg a többi képzet egymástól teljesen elszige-
telten jelenik meg a gyermeklélekben. Ezeket 
a képzeteket együtt és egyidejűleg rögzítettük 
meg az emlékezetbe, azért ha valamelyik fel-
idéződik, nyomban megjelenik a többi is. A 
Morva képzete felidézi a Vág képzetét, a Vág 
Trencsént és így tovább. De még ekkor sincs 
vége az asszociációnak, ha a gyermek el-
mondja, elsorolja ezeket a földrajzi neveket. 
Ha tanítás közben arra törekedtünk, ahogy 
kellett is törekednünk, hogy a földrajzi nevek-
nek tartalmat is adjunk, akkor Trencsén ki-
mondásakor megjelenik a gyermek lelkében a 
trencséni várnak az a képe is, amelyet tanítás 
közben szemléltettünk. A hegyek nevének ki-
mondásakor az erdő, sőt ha annak állatairól 
beszéltünk, nyomban megjelenik azok képzete 
is. A Vág képzetével együtt fog járni a tutaj, 
a tutajjal együtt pedig a nagykalapú tutajos 
és a fenyő képzete. Megjelennek, ott vannak 
a gyermek lelkében ezek a képzetek még akkor 
is, ha a gyermek szóban nem is számol be ró-
luk, hanem csak a földrajzi neveket említi. 
Igaz, hogy ezek a képzetek, amelyek tulajdon-
képen a földrajzi neveknek tartalmat adnak, 
nem olyan erősen jelentkeznek, mint maguk a 
földrajzi nevek. Valahogyan kissé háttérben 
maradnak, de azért ott vannak, mégpedig mint 
a földrajzi neveknek tartozékai, tartalmai, 
fogalomjegyei. 

Most már az a kérdés, hogy tanítás közben 
melyik felújítás értékesebb. Az-e, mikor a 
gyermek csak a földrajzi neveket említi, 
avagy az-e, mikor mindazokról a képzetekről 
beszámol, amelyek a földrajzi nevekkel kap-
csolatban lelkében megjelentek'?... Kétségte-
len, hogy az utóbbi felújítás értékesebb, mert 
ezzel a gyermeket arra késztetjük, hogy az 
asszociáció a földrajzi névtartalomnak széle-
sebb körére terjedjen ki, tehát a kapcsolást 
szűkebb körre szorítjuk s ezzel a léleknek ezt 
a funkcióját erősebb munkára késztetjük. 
Ilyenkor a gyermek sokat beszél Pozsonyról, 
Trencsénről, a Vágról s mindenről, amit taní-
tás közben erről a vidékről hallott, látott. 

Igen, de a tömegtanításnál, ahol egy osztály-
ban 40—50, sőt sokszor még ennél is több gyer-
mek van, szinte lehetetlen, hogy minden gyer-
mek ilyen részletesen számoljon be egy-egy 
tanítási egység anyagáról. Különösen lehetet-

len ez az osztatlan vagy részben osztott iskolá-
ban ott, ahol egy-egy tanítási egység feldolgo-
zására csak félóra áll rendelkezésünkre. Az 
iíyen részletes felújítás azonban itt sem ma-
radhat el. Ha két-három gyermek mondja el 
az anyagot s a többi társuk beszámolását figye-
lemmel kíséri, ellenőrzi, az egész osztály lelké-
ben felújulnak a tanítás keretében nyújtott 
képzetek, mégpedig egészen szűk körre szo-
ruló képzetkapcsolással. 

— Igen. de mit csináljunk akkor, mikor az 
anyagot összefoglaló gyermek lelkében hiányo-
san, nehézkesen, esetleg hibásan újulnak fel az 
ilyen összefoglalások alkalmával a képzetek? 
— kérdezhetnék kartársaim, amire ezt felelhe-
tem: — Ilyenkor dolgoztassuk az egész osz-
tályt. A jelentkezők pótolják, javítsák társuk 
hiányos, hibás képzetfelújulását, hogy a tanítási 
egységnek minden részlete, minden képzete, 
képzetköre az egész osztály lelkében újra meg-
jelenjék, az emlékezetbe bevésődjék s ha kell, 
nyomban megjelenjék. Ezzel a gondolkozási 
készséget is fejlesztjük, az emlékezetet is erő-
sítjük, meg az asszociáció útját is járhatóbbá 
tesszük. 

Az anyagnak ilyen részletes felújítása mel-
lett azonban nagyon szükséges a szűkebb kép-
zetkörben történő felújítás is. Ezt különösen 
nagyobb egységek összefoglalásánál alkalmaz-
zuk. A földrajz tanítása közben pl. akkor, ha 
az Északnyugati-Felföld valamennyi tájegysé-
gét feldolgoztuk s azokból annak a vidéknek 
általános képét akarjuk gyermekeink lelkében 
egységbe olvasztani s megrögzíteni. Ebben az 
esetben az Északnyugati-Felföld fogalmának 
csak lényegesebb jegyeit, a folyóit, a hegyeit, 
a vármegyéit, a nevezetesebb városait újítjuk 
fel, mégpedig a térképen való megmutatással 
kapcsolatban. Ekkor azt, hogy miért épült 
Trencsén éppen ott a Vág völgyén benyúló la-
pály északi végén, hogy régi várában valaha 
Csák Máté uraskodott, meg a többit, amit 
Trencsénről a gyermek tud, nem fogja elmon-
dani. De ez nem jelenti azt, hogy ez nincs meg 
a gyermek lelkében. Ott van az, csak éppen 
háttérben maradt, ami azt jelenti, hogy ilyen-
kor a gyermek többet tud, mint amit elmond. 

Mindaz, amiről eddig szóltunk, a tanítás 
anyagának változatlan megújulására vonatko-
zik, vagyis a gyermek csupán azt mondja el, 
amit tanítás közben hallott, látott. Semmit 
hozzá nem tesz, semmit nem hagy el belőle, 
semmin sem változtat. A képzetek úf?y újulnak 
meg lelkében, ahogy azokat befogadta. Itt te-
hát csupán az emlékezet működött, erősödött. 
Az emlékezet pedig nem más, mint a képzetek-
nek változatlan felújítása. Ha az emberi érte-
lemnek, tudásnak lényege csak ez volna, lelki-
világunk nagyon szegényes lenne, de meg alko-
tásra sem lenne képes. Szerencsénkre a lélek 
működése sokkal összefonódottabb s nagyobb 
munkára képesebb, semhogy beérné a képze-
teknek egyszerű felújításával és a képzetcso-
portoknak, képzetsoroknak egyszerű kapcsolá-
sával. A lélek dolgozni, alkotni vágyik s ezt a 
funkciót a teremtő, az alkotó képzelet végzi, 
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aminek a jelentőségéről Kornis oly világosan 
mondja, hogy: „A képzelet nemcsak a meg-
szerzett tudásra támaszkodik, hanem azt túl-
haladja; analógiával, a lehető helyzetek elkép-
zelésével a tapasztalatot előre látja, mintegy 
megtakarítja, anticipálja." 

Már ebből is láthatjuk, hogy a képzelethez is 

Rákóczi 
rodostói 

kell emlékezet, ami képzetfelvilágosításon alap-
szik. A képzelet azonban nem elégszik meg az 
egyszerű feMjítással s a befogadott képzet-
csoportok, képzetsorok kapcsolásával, hanem a 
képzetekhez analógiákat keres, képzeteket össze-
hasonlít, elvon, hozzátesz, felcserél, átalakít, 
mégpedig önkéntesen, a maga tetszése szerint 
és a maga céljainak megfelelően új kapcsolá-
sokat létesít. Ezért a képzelet sokkal bonyolul-
tabb és magasabbrendű lelki funkció, mint az 
emlékezet. Közös vonásuk, hogy az emlékezet 
is, meg a képzelet is felújításokkal dolgozik és 
mind a kettő asszociatív tevékenység. A kü-
lönbség a kettő között az, hogy míg az emléke-

zet a képzeteket, képzetcsoportokat, képzetsoro-
kat úgy reprodukálja, amint azokat a lélek be-
fogadta, a képzelet pedig azoknál továbbgön-
gyölgeti s újabb, bővebb, összetettebb képzete-
ket, képzetcsoportokat állít össze belőlük. Itt 
tehát kombináló, alakító képzelet lép munkába, 
aminek pedagógiai értéke feltétlenül nagyobb, 

mint a reprodukáló emlékezeté. Ebből követke-
zik, hogy a tanítás módszerének is olyannak 
kell lennie, hogy necsak a reprodukáló emléke-
zetet fejlessze, hanem az alkotó képzeletet is 
munkába állítsa. Ezt a földrajz köréből fel-
hozott példára így vonatkoztathatjuk: 

Tanítás közben a gyermeket többek között 
meg kell ismertetnünk a Vággal anélkül, hogy 
azt a valóságban bemutatnánk. Hogy a gyer-
mek ezt híven elképezelhesse, rá kell mutat-
nunk az eredetére, forrásvidékére. Ha itt csak 
annyit mondunk, hogy a víz forrásból elindul 
és sűrű erdőben, köves mederben siet a völgybe. 
A gyermek lelkében megjelenik a sűrű, sötét 
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erdőben a siető patak képe, amint föléje bok-
rok, ágak hajolnak s elképzeli a patak csörge-
dezését is, természetesen csak akkor, ha már 
akár képen, akár valóságban látott, vagy rész-
letes elbeszélés alapján elképzelt már patakot, 
sötét, árnyas erdőt. Ebben az esetben ezt analó-
gia alapjául veszi és egy csomó mellékképzettel 
együtt összeszövi, elképzeli a Vág forrásvidé-
két. Ha arról is szólok, hogy abban az erdőben 
őzek is élnek, madarak is dalolnak, akkor a kép-
zelet azt is egybeszövi a többi képzetekkel s a 
gyermek lelkében megjelenik a kis Vág, amint 
a partján madár dalol, vizéből az őz iszik. És 
ezeknek a képeknek megalkotását mind-mind 
képzeletének köszönheti. Ugyancsak a képzele-
tet kell munkába állítanunk akkor is, mikor a 
Vág további folyásáról, a rajta úszó tutajokról, 
a vidék hegyeiről, városairól szólok. Elbeszélés 
közben itt is olyan képezeteket kell felújítanom, 
amelyekhez a gyermek hozzáteheti a maga régi 
képzeteit, amelyeket összehasonlíthat, alakít-
hat, kapcsolhat úgy és mindaddig, amíg képze-
lete segítségével megalkotja magának a Vág-
és Morva-folyó képét. 

Hogy ez az elképzelés menyiben felel meg 
a valóságnak, az a felújított képzeletből is, 
meg a képzelet munkájának minőségétől is 
függ, mert nem szabad azt gondolnunk, hogy 
valamennyi gyermek képzelete egyforma mun-
kát végez. A képzelet nagyon is egyéni. Min-

den gyermek a maga egyéni hajlamai szerint 
válogatja ki azokat az emlékképeket, amelyek-
kel képzeletét dolgoztatja. A képzelet munkájá-
ban nagy szerep jut az érzelemnek, mely a 
képzelet legfőbb hajtóereje. Míg az egyik gyer-
mek lelkében á képzelet irányítója például a 
gyakorlatiasság, a másik képzelete esetleg tisz-
tán hangulati elemekkel dolgozik. Ha például 
a Vágón úszó tutajról beszélünk, az egyik gyer-
mek képzeletében annak értékesítése, a másiké-
ban talán az a barátságos kis kunyhó jelenik 
meg, amelyben a tutajosok meghúzzák magu-
kat. 

A képzelet működése már legzsengébb korban 
működik, sőt bátran mondhatjuk, hogy a gyer-
mek a képzeletben él és abban gondolkozik. 
Gondoljunk csak a mesére s a játékra. Különö-
sen azokra a játékokra, amelyek tervezést kí-
vánnak. Itt a gyermek már előre elképzeli 
mindazt, amit alkotni akar s ez az elképzelés 
vezeti őt lépésről lépésre, sőt akaratát is ez 
erősíti, fokozza. 

Nevelve tanítás közben meg kell különböztet-
nünk a játékos és a valósághoz kapcsolódó kép-
zeletet és annak nevelését. Mert a gyermekkort 
a játékos képzelet uralja, ezt fokozatosan kell 
átvezetnünk a valóságra, a valósághoz kapcso-
lódó képzeletre, amelyről bátran mondhatjuk, 
hogy a gyakorlati életre való nevelésnek igazán 
nélkülözhetetlen eszköze. 

O Á B D O m G É Z A Á B É C É J E . 
Irta : G Á R D O N Y I JÓZSEF dr. 

Gárdonyi Géza életrajza nemrég röppent ki 
a nyomdagép karjaiból. íratlan fejezet csak ez 
az egy maradt benne: Gárdonyi ábécéje. Szán-
dékosan töröltem a fejezetek glédájából. Az volt 
az érzésem: ez a cím nem érdekelhet mást, csak 
a nép betűoktatóit. Csak a magyar tanítóság 
lelkére omolhat az a melegleheletű tudat, hogy 
Gárdonyi Géza népnevelő egyszer megfogta a 
tollat az ábécé érdekében is, éspedig pontos idő-
jelzés szerint 1884 november 23-án. S talán 
valóra válik a~kőnyve, ha Gárdonyi Gézának 
nem éppen abban az időben fordul gondolatai 
közé az a sóhajtás: 

— Ha tegnap hagyom itt a tanítói pályát, 
már ma sem koplalnék! 

Bizony az időben a magyar tanító helyzete a 
legtöbb helyen éhező fakíréletre rendezkedés 
volt. 

Gárdonyi hasztalan rajongott szívvel-lélekkel 
a tanítópályáért, a kenyértelenség elűzte e 
hivatásától. Népnevelő tevékenységének emléke 
köztudomás szerint ma három iskola. És még 
valami, amiről kevesen tudnak: egy ábécés-
könyvötlet, egy ábécéskönyvvázlat. 

Jobb életmód mellett kétségtelen ez az „elemi-
iskolák első osztálya számára" könyv bizonyára 
élvezetes olvasmánnyá íródik s büszkeséggel 
állítaná oda ma a tanítóság Gárdonyi ötven 
kötete elejére: 

— Ez volt az első: A magyar ábécé! 
Így azonban csak egy könyvváz formádzik 

elém. Sárgult, rongyolt kéziratlapok. Kívül, 
mintha a betű nem is Gárdonyi Géza tolla 
hegyéből folyna rá, annyira nehézkes szógyömö-
szölésű sorok merednek rám: 

Azon okok, nézetek és elvek, melyek Ábécém 
megírására kényszerítettek és zsinórmértékül 
szolgáltak. 

Dehát a hűséges kép kedvéért a nyelvfacsa-
rást is idemásolom. Lássa a tanítóság, hogy a 
pályáján induló Gárdonyi nem beszélte még 
Pázmány Péter ékes magyar szólásait. Az igazi 
Gárdonyi-írás csak későbbi mézhordása az író-
nak. 

De fordítsunk a jegyzetlapon, hátha a ma ta-
nítósága meríthet még valami figyelemreméltót 
az avult írásból. 

Gárdonyi az Ábécéskönyve első lapját így 
indítja: 

O-val kezdem a betűk sorát, mert ezt könnyen 
felfogja a gyerek lerajzolva is. Tapasztaltam, 
hogy az i hang oly idegenszerű a gyermek előtt, 
hogy két-három napig sem tanulja meg, mert 
emlékezete semmiféle dologhoz nem tudja 
kötni. 

Miért (5-val kezdem meg a betűk sorát? 
Az ó hang az elsők közé tartozik, melyekre a 

gyerek gagyogni kezd. Ha csodálkozik, ó'-t mond, 
mely betű már magában véve szót képez. (!) 

A tanító mesét mond a csodálkozó gyermek-
ről, ki fölkiált: Ó. Lerajzoltatja a száj idomát 
s készen van az ó — az első betű, melyet ha 
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egyszer hall a gyermek, sohasem feledi el. (A 
tanító nyálaztassa meg a gyerekkel a száját, 
mondassa vele az d-t és nyomja oda a gyerek 
a száját a táblára.) 

Könyvben: o ó (írott betű), 
o ó (nyomtatott betű). 

Fel fog talán tűnni, hogy az írott ó nem dűl 
jobbra, mint az régente szokásban volt és van 
ma is. Ezt azért teszem, mert tapasztaltam, 
hogy a gyermek már természeténél fogva egye-
nesen veszi maga elé az irkát és álló betűket 
ír, nagyobb részét alig lehet rászoktatni a mes-
terkélt jobbraforduló írásra, mely orvosilag be 
van bizonyítva, hogy a szemre és mellkasra ká-
rosan hat. Meg aztán bárki is beismerheti, hogy 
sokkal természetesebb, könnyebben olvasható 
az egyenes, mint a ferde írás. 

Második betűnek az l betűt veszem. Először 
azért, mert éles ellentét nincs az ó és l között s 
így könnyen megkülönbözteti a gyermek. Má-
sodszor: mert írása is könnyebb, mint az r vagy 
n betűké. Harmadszor: olyan értelmű szavakat 
ád, amelyeket a gyermek egyszerre felfog. 

Könyvben: 1 (ne legyen nyitott) 
ól, ló, ólló (írva) 
ugyanaz (nyomtatva). 
Az l betűt azért nem csinálom nyitottra, hogy 

a következő t betű írása könnyebb legyen. Csak 
az, aki tanított már, az tudja, hogy ily csekély-
ségek is mennyire befolynak az írás-olvasás 
könnyítésére. 

Módszerem az írástanításnál, hogy a betűk 
egymásutánjában arra vigyázzak, hogy a kö-
vetkező betű csekély hozzáadással az előbb ta-
nultból képeztessék s e következetesség az egész 
ábécében átvonul. 

Tehát: 
ö, ő 

öl, lő, ő lő 
ól, öl, ló, lő, ol-ló, ölő irottan és ugyanez 

nyomtatva. 
A tanító ne haladjon addig tovább, míg a 

gyermek a három betű különböző összetételeinek 
olvasásában és írásában teljes jártasságot nem 
szerez! 

t 
öt, toll, tót, lőtt, 
öt tót, öt ló, öt ól, öt olló, ő lőtt 

nyomtatásban ugyanaz. 
Mily könnyű átmenet! 
Keresztülhúzzuk az l betűt s kész az új betű, 

a t írása. Könnyű összetételeit magyarázat nél-
kül is megérti a gyermek. Csak az ily szavak 
által tanul meg a gyermek biztosan olvasni, 
így szokik ahhoz, hogy addig nem halad egyik 
szóról a másikra, míg a kimondottat meg nem 
érti. De bizony a most (1884) használt ábécék: 
vi, in, miv, ti s más efféle szavakon nem is töri 
a fejét, minthogy akárhogyan mondja is ki, 
nem érti. Akármiként magyarázza a tanító, föl 
nem fogja. S mily nagy időnyereség és fárad-
ságkímélés a könnyen érthető szavak alkalma-
zása az ábécében. 

Az ó betűből könnyű az a képzése. 
a, á 

áll, tál, lát, talál, 

a ló áll. a tót lő, 
a tót öt tálat lát. ő ollót talál 

nyomtatottan ugyanez és még: 
ott áll a ló. a tót tálat talált. 
Íme már mondatokat talál a gyermek és rá 

lehet szoktatni, hogy addig ismételjen, míg az 
egész mondatot folyékonyan nem olvassa. 

A kezek eddigi gyakorlata után könnyű lesz 
az r ismertetése, 

r 
őr, óra, 
törött óra, 
a ló tóra ta-lál. a tót órát lát. ő rá-lőtt a ló-ra. 
Következő betű az i. 
Az i alakját az eddigiektől némi eltéréssel 

írom, hogy így könnyebben tanulja a gyermek 
(minden idősebb tanító igazat ad nekem). Ügy 
kezdem, mint az r-et: csak alul is görbe: i 

i, í 
ir, rí, 
itt irt a tót. ő tollal ír. ő rí. a tál törött, 

v 
ív, ví, vő, vár, varr, 
ő lovat lát. ott volt a ló. vártam őt. a tónál 
volt. a tót varr. 
Ily rövidre azért szabom az egyes részeket, 

hogy a gyermek minél többször leírhassa s így 
elméjében jobban megragadjon, vagyis a soro-
kat annyira begyakorolja, hogy könyv nélkül 
is lássa maga előtt, 

e, é 
ér, vér, ver, tél, eleven. 
ő vette el a tollat, erre volt a ló. tele volt a 
tál vérrel, a ló él. 

n 
enni, inni, írni, ríni, lőni, tolni, ni itt van a 
néni. tóni a tavon volt. néni tintát vett. néni 
tintával levelet ír. 

m 
mérő, méter, malom, molnár, mell. a malom 
ban molnár van. a méter mérni való. imre 
már írni tanul. 

(Nyomtatva:) m 
mit vettél nénitől1? almát vettem, láttam a 
molnárt, a malom mellett, lovát itatta, tollam 
elromlott, tintámat ma vettem, imre elment 
a tóra. néni látta őt. én nem láttam, mivel 
varr a néni? tűvel, 

h 
hó, hal, hol-ló, ha-lál, hó télen van. a holt nem 
él. láttál-e már hollót1? hát halat láttál-e már. 
én ma halat ettem. 

(Nyomtatva:) h 
három holló hever holtan a tavon, a hó el-
temeti a három hollót, a hollót imre lőtte, 
három hollót lőtt imre a határon, 

b 
bor, bab, bőr, baba, láb, liba, a bor ital. a bab 
étel. a béres bátor ember, a tinó barom, a 
bíró ítél. a tábla törött, bibliámat néni vette. 

(Nyomtatva ugyanaz.) 
u, ú 

úr, túr, túró, virul. 
a báró ur. túl a tavon urat láttam, tanító tír 
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tanít írni. a tót túrót evett, mi túr itt. télen 
nem virul a rét. 

(Nyomtatva ugyanez és még:) 
úton mén a néni, levelet ír a tanuló, 

d 
dél, dal, drót, dob, dió. 
dél van. ebédel minden ember, itt dió terem, 
a dara étel. tied volt a dió. nem értetted-e 
amit a tanító úr mondott? — értettem, táb-
lád eltörött, töröld le a táblát, udvaron van 
a tinó. 

z 
zöld, zár, víz. 
a mezőn víz van. az őz állat, zivatarban vil-
lámot látni, néni mézet vett. 

ü, ű 
ül, üt, tű. 
tűvel varr a néni. ülve tanul a tanuló, eldűlt 
a dob. tanul a tanuló, az ember tüzet olt. a 
zene zendül, tűzbe ne nézz. mit ültet a tanító 
úr. a bíró büntet, 

h 
hold, hal, halál, holló. 
az ember lehel, a hal vízben él. a vízen híd 
vezet át. három tűt vettem a boltban, hordd 
el a hamut, 

s 
sas, sül, eső, vas, vés, sör. 
mit süt a néni? — néni rétest süt. tövis ment 
a lábamba, a vas nehéz, efcő esett, sár van. az 
úr sétál, a baba sír. sört ittam, húst ettem, 
sátorban aludtam, sáros a ruhád, hova siet a 
néni. a néni haza siet. este semmit sem tanul-
tam. 

j 
tej, vaj, jár. 
a vaj jó étel. a tej jó ital. jó úton járj. új hó 
esett, éjjel sötét van. a tojás eltörött, jobb 
lábamon öt ujj van. a bal lábamon is. a haj-
nal derül, a tolvaj éjjel jár. 

g 
ág, gomb, gőz, ing, ég. 
a lúd gágcg. a galamb búg. az egér rág. a ló 
rúg. a gomba mérges, a tégla veres, a gerenda 
vastag, az úr lovagol, ez a virág drága volt. 
a nadrágomon új gomb van. 

P 
pap, pénz, papiros. 
a pap prédikál, a papiros sárga, az ég piros. 
pont van a mondat után. 

# 

Az olvasásra szánt szavaknál arra vigyáz-
tam, hogy az egyes gyakorlatoknál minden 
előbb tanult betű előforduljon. 

íme Gárdonyi Géza ábécéskönyvének vázlata. 
Azzal a szándékkal nyújtom át a mai tanítóság-
nak, hogy ha lel benne valami érdekeset vagy 
hasznosíthatót, alkalmazza iskolai oktatásánál. 
Tudom, hogy az a rendszer és tanítási mód, 
amin Gárdonyi mester a betűírást oktatta, ma 
már lomtárban porosodik. De néha az antik 
óra hangján is elgyönyörködünk, mert az a 
hang, amit megőrzött, átmentett, kedves zenéje 
a mult időknek. Kérem, nézzenek Gárdonyi Géza 
ábécéírására is ilyenféle múltba visszaemlékező 
tekintettel és érzéssel. 

Ü P B M C r E R E D E S K E M É L Y Ü S É G E 

É S m i l X U Á S S Á U A * 

Spranger Ede 1882 június 27-én született a 
Berlin melletti Gross-Lichterfelde községben. 
Atyja, Ferenc, játékszerkereskedő volt: könnyen 
meglehet, hogy a fiú az apa boltjában sokat 
látott, ami utóbb megtermékenyítette, amennyi-
ben tekintetét már kora ifjúságában a gyer-
meki lélek kívánságaira, törekvéseire irányí-
totta. 

Berlin legzajosabb részén, a Friedrichstrassen 
nőtt fel és egész életében csendes szeretettel 
csüngött a háború előtti hamisíttatlan régi Ber-
linen, amely őt formálta, kialakította. A Do-
rotheenstadt reálgimnáziumát látogatta, majd 
amikor humanisztikus hajlamai világosan meg-
mutatkoztak, a Graues Klosterről elnevezett 
gimnáziumot. Konfirmációban a kilencvenes 
években nagyrabecsült Kirms evangélikus lel-
kész részesítette, akinek emlékét mindvégig hí-
ven és hálásan őrizte meg. Jellemző, hogy 
Spranger, amikor a Goethe-hét alkalmával 
Weimarba ellátogatott, az ott nyugalomban élő 

* Mutatvány Croner Elza hasonló című német munká-
jának magyar átdolgozásából, amely a napokban a Bib-
liotéka kiadásában jelent meg. 

öreg lelkészt is felkereste, aminthogy régi ta-
nítói iránt tanúsított ragaszkodása és hálája 
egyik jellemző vonása. 

Berlinben Diltheyt és Paulsent hallgatta, 1905-
ben doktorrá avatták és ugyanott a filozófia 
magántanára lett. 1911-ben meghívták áTTpcseí 
egycteTrire, ahol egy év múlva (30 éves kofában) 
rendes~tanár lett. Amikor Riehl Alajos nyuga-
tomba ment, 1920-ban meghívták Berlinbe, ahol 
nnjulmáig működik. Egész élete munka és kö-
telességteljesítés. 

Spranger ifjúsága, tanulmányai és magán-
tanárságának első évei olyan szerencsés időbe 
esnek, amikor Németország tekintélye és ha-
talmi fejlődése, hála a német fegyverek győzel-
mének, gyorsan fellendült: világérvényesülés ós 
biztonság uralkodott kifelé, rend és erkölcsös-
ség befelé. Ezzel a politikai fejlődéssel karöltve 
járt az állam legfinomabb gyökeréig érezhető 
gazdasági fellendülés. Szellemi téren a német 
tudomány és művelődés kivívta az egész világ-
csodálatát. Az új császárság első évtizedeiben a 
berlini egyetemre egy Helmholtz, Dubois-Rey-
mond, Treitschke, Grimm Hermann nyomta rá 
bélyegét; a német iskolákat és szellemüket 
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mintaszerűeknek ismerték el; a művelődési esz-
mény szélesen feszült és nagy tétre kötelezett; a 
rangsorban magas hely illette meg és még 
abszolút értékkel rendelkezett. A birodalom 
alapjai olyan jóknak és szilárdaknak látszottak, 
hogy a legtöbb hallgató a komoly politizálást, 
vagy akár politikai dolgokkal való foglalkozást 
egészen feleslegesnek tartotta: a politika csak 
ritkán szerepelt a főiskolások vitáiban, a sport-
nak is szerény rész jutott, úgyhogy a művelő-
dési kérdések, a művészet és a tudomány pro-
blémái álltak kizáróan a hallgatók törekvései-
nek homlokterében. Ezeken a problémákon fog-

A szentmiklósi 
Rákóczi-kastély. 

tak tüzet a gondolatok, ezeken gyakorolták ma-
gukat és különültek szét a szellemek: „Wagner 
Richárd mellett vagy ellen", „Ranke vagy 
Lamprecht" voltak azok a kérdések, amelyek a 
90-es években épp oly szenvedélyes pártviharo-
kat támasztottak, mint ma akár egy politikai 
Programm, miközben ki-ki maga állt helyt véle-
ményéért. A szónoki páros vitatkozás a finom 
főiskolai modorhoz tartozott: mindenki élesre 
fent szóval védte végkimerülésig egyéni felfo-
gását. Aki azokban az időkben német diák volt, 
véleményeltérésekkel, támadásokkal szemben 
egész életére megőrizte védelmi készségét; bá-
torsággal és daccal küzdött amellett, amit egy-
szer helyesnek ismert fel. A kultúrának ebben a 
légkörében nőtt fel Spranger. 

1922-ben halt meg atyja, miután megérte, 
hogy fia a berlini egyetem rendes tanára lett. 
Tudományos művelődésnek főterületei: filo-
zófia, pedagógia és neveléstörténet. 1905-ben je-
lent meg doktori értekezése „A történelemtudo-
mány alapjai" címen, 1908-ban Rousseauról 
szóló tanulmánya: mindkettőn máris észreve-
hető a problémák pszichológiai szemlélete. Mű-
vei lényegének kisugárzásai és fejlődésének 
alaptörvényeként a spirális tendenciát szemlél-
tetik. Ismételten ugyanazokkal a nagy lelki 
problémákkal szemben állónak látja magát, csak 

magasabb, átfogóbb szempontokból. „Humboldt 
Vilmos", a humanizmus zseniális képviselője; az 
„Életformák", amelyek már magát az életet, 
kiváltképen a szellemi sajátszerűségek teljessé-
gét ölelik fel; az „Ifjúkor pszichológiája", az 
ifjúkor lelki szervezetének szinte páratlanul 
teljes festménye: ez a hármas csillagzat jelzi 
szellemének röppályáját és egyben azt a „tör-
vényt, amelynek síkjára lépett". Spranger 
Dilthey Vilmos nyomán szellemtudományi pszi-
chológiát alkotott, amelynek feladata, „hogy 
szellemi jelenségeket struktúrálisan helyesen 
lássunk". Ö a lelken a maga egészében akar át-

látni, valamennyi részletjelenségét egy egységes 
életirány, egy struktúra kifejezéseként foglalja 
össze: ezért nevezi lélektanát „sírwA-íwrpszicholó-
giának". A léleknek valamennyi részlet jelensé-
gét az egységes egészben való értékmeghatá-
rozta viszonyukból magyarázza. Ez az alapvető 
felfogás vonul végig valamennyi művén. # 

Sprangerre, mint emberre, jellemző lakóhelye 
is, amely távol a nagyváros zajától, az erdő-
övezte, csendes, romantikus Dahlem-Dorfban 
van. Hársaktól beárnyékolt fehér háza ezen a 
tájon fekszik, amelynek harmonikus érzelmi ha-
tása összhangban áll a tudós lényének alap-
hangulatával. A derűs komolyság és komoly 
derű ritka vegyüléke ömlik el e vidéken. Délről 
a Dahlem-falut szegélyző növénykert üde illatá-
val és tarka szépségével, északon a Grunewald 
fenyveseinek sötét koronáin akad meg tekinte-
tünk. A környező fasorokból és viruló kertekből 
madárdal hangzik fel, míg a régi templom csen-
des temetőjével, a falusi házak, földek, mezők 
arra eszméltetnek, hogy valóban falun va-
gyunk. A levegő fanyar, erőteljes, friss, „pro-
duktív", szinte már benne rejlik az alkotás. A 
földalatti vasútnak szomszédos pályaudvara 
szinte jelképesen arra utal, hogy a szellemi köz-
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pont mégis csak Berlin, amely innen villám-
gyorsasággal elérhető. Aki e házba belép, annak 
rögtön feltűnik a kerteket és réteket felölelő 
széles távlat, amelyet a szokásos ablak- és kár-
pitfüggönyök nem korlátoznak. Mintha lehullna 
a belső és a külső világ között emelkedő válasz-
fal, tekintetünk itt szabadon nyúlik a messze-
ségbe és mintha viszont a kozmosz közvetlenül 
bepillantana a dolgozózószobába. Itt fejezte be 
Spranger élete első félszázadában belső szellemi 
létének körvonalát. Szereti a magányt és e vár 
mögé elsáncolja magát. Mint minden embernek 
és gondolkodónak, aki kedveli a magányt, a 
munka jelenti az élet legmélyebb értelmét. 
„Dahlem izolál engem", vélte és ebben csendes 
vágyakozás rejlett a világváros fluiduma iránt, 
a „Linden"-hez vagy a „Tiergarten" útjaihoz; 
távoli idők kedves emlékeire eszmélt, talán ön-
tudatlan kívánság is, az életnek azt a stílusát, 
amely ifjúságában eszményként lebegett előtte, 
egészen valóra váltani. De ezt az első monda-
tot: „Dahlem izolál engem", nyomon követte 
egy második, jóval megrázóbb kijelentés: „Az 
emberek nagyon értenek a kínzáshoz." És ebben 
a pár szóban tragikum rejlik. 

A professzor. Spranger egyetemi előadásai-
nak világhíre van. Jellemző, hogy a szellem-
tudományokkal foglalkozók mind magukénak 
vallják. Egy evangélikus teológushallgató a tár-
saságban egy ízben így nyilatkozott: „Spran-
ger voltaképen teológus, az ő kedvéért jöttem 
Berlinbe, mi teológusok a magunkénak tekint-
hetjük őt." Egy szász szuperintendens fia volt, 
aki az apai házban gyakran hallott Sprangerrel 
kapcsolatos teológiai vitákat. Nyilatkozatára 
egy fiatal nemzetgazdász nyomban így felelt: 
„Kérem szépen, Spranger, mint szociológus, s 
joggal annak tarthatjuk, hozzánk is tartozik, a 
mi problémáinkhoz is közelebb fér, mint bárki 
más." Valóban így van: Spranger mindany-
nyiunké, nemcsak a diákoké és fakultásoké, ha-
nem egész Németországé. 

Főiskolai tanári hivatásán kívül is rendkívül 
éltető előadói tevékenységet fejt ki, amelynek 
során a zseniális szempontok sokaságát tárja a 
hallgatók elé. A problémákat mindig azon a 
ponton ragadja meg, amelyen megelevenednek, 
ezért előadásai telve új, meglepő szempontok-
kal. A hallgatók magas, esztétikai élvezetét fo-
kozza az, hogy minden témánál, amelyet választ, 
amellyel foglalkozik, maga is teljesen át van 
hatva a tárgy értékétől, varázsától, mindig 
„megértő ember" marad, szeretettel eltelve, fő-
leg az ifjúság iránt. í g y vernek előadásai hidat 
lélekről lélekre. Előadóművészetére jellemző, 
hogy minden belső mozgalmasság ellenére a 
külső forma is győzedelmeskedik: a leszűrődött, 
derűs, tiszta vonalak, amelyek a klasszikus vi-
lággal való érintkezés révén esztétikai lelkek-
ben fejlődnek ki. íme csak néhány ezekből az 
utóbbi években tartott gyújtó előadásokból: 
„A nő közművelődési feladatai és a felsőbb 
leánynevlés." „Humanizmus és ifjúsági lélek-
tan." „A jelenkor szellemi helyzetéhez." „A sze-
relem értelméről." „Jóléti etika és áldozati 
etika." „A különböző életkorok értelme." „Neve-

lés és állam." (Ez utóbbit a magániskolák biro-
dalmi szövetségében tartotta. Spranger pályája 
kezdetén rövid ideig magániskolában tanított és 
szívesen gondol erre az időre.) Ezekhez járul-
nak egyes előadások és előadássorozatok a 
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht, 
a Kant-Társaság, a Lyzeum-Klub stb. kereté-
ben. Az 1932. év tavaszán állásnélküli főisko-
lások számára alapított ínségakadémia (Not-
akademie) is Spranger irányításával és közre-
működésével jött létre. „Az életkorok értelmé-
ről" (1. fent) újabban tartott előadása külön 
méltatásra tarhat számot, mert érdeklődésének 
irányában bizonyos fordulatot mutat: az érett 
férfikor felé. A Goethe-Társaságnak 1932-ben 
Weimarban tartott közgyűlésén ugyancsak 
„Goethe mint aggastyán" című ünnepi előadást 
tartott, ami annak látszatát kelti, mintha az 
ifjúkor lélektanának megteremtője az aggkor 
lélektanának megírására is gondolna: arra a 
problémadús területre, amely Cicero gyenge kí-
sérlete óta, továbbá Grimm és Schopenhauer 
idevágó írásai után még feltárásra vár. 

Oly feladat ez, amelyet csak Spranger old-
hatna meg, mert ő az, aki a szellem és érzelem, 
az eszmény és élet összhangjában az ifjúságot 
és az öregkort nagyszerű totalitásban magában 
éli át. 

Méltatás és hatások. „Az ifjúkor lélektana" 
megjelenése óta éppen csak egy évtized múlt el és 
ma máris tudjuk, hogy az úgyszólván időfeletti 
könyvvé lett: egyikévé azoknak a ritka mun-
káknak, amelyek mérföldköveket jeleznek. Ed-
dig hét idegen nyelvre fordították le, de huza-
mosan egy kultúrország sem nélkülözheti majd 
a megértő lélektant. Spranger azt jelenti a X X . 
század pszichológiája számára, amit Rousseau 
a XVIII. század pedagógiája, Fichte a XIX. 
század egész szellemtörténete számára jelentett. 
Egy mondatban kifejezve: Spranger feltárja 
előttünk a belső tekintetet, egy nemét az érzék-
feletti érzéknek, amelyet már a német misztiku-
sok sejtettek, de nem tudtak olyan világosan és 
tudományosan kifejezni. Spranger által a misz-
ticizmus, a hit és a sejtés tudománnyá lett: 
ebben s nem a spekulációban rejlik nagysága és 
egyetlen volta. Amit eddig csak költők jeleztek 
szimbolikusan, vagy asszonyok éreztek sejte-
lemszerűen, anélkül, hogy a szóalkotó gondola-
latok formáló ereje kísérte volna, azt ő a félho-
mályból kiemeli a szellem világos napfényébe. 
Lélektana igazi szellemtudomány, amely szel-
lemi kerületeinket nemcsak kiszélesíti, hanem 
egyben felemeli. Ezzel egyúttal a ngveléstudo-' 
mányt is magasabb fokra emeli és kultúrtudo-
mánnyá avatja. Megmutatja a nemzeti kultúra 
befolyását a nevelésre és tekintetünket a mű-
vészet alkotó és ébresztő erőire tereli. A szemé-
lyiség kultúrája és az öntudatos népiség között 
szoros összefüggés áll fenn. Spranger megtanít 
a nagy megértésre emberről emberre. A való-
ban naggyal szemben tanúsított áhítatos tiszte-
let érzéke nélkül műveltség nem lehetséges. Ez 
pedig jelent „egyben hódolatot és helytállást, a 
szellem hajlékonyságát, újra birtokba vett nai-
vitást. Mindaz, ami csak-hasznos és csak-gya-
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korlati, távol esik ettől". Ahogy Nietzsche az 
Übermensch-ről álmodik, azonképen Spranger 
álomképe az egész ember, a gazdagon kifejlett, 
zárt, önmagában tökéletes személyiség. Pszicho-
lógiájában nemcsak a művelődés tanának alap-
jait rakta le, amire ismételten utaltak, hanem 
annál jóval többet alkotott: átfogóan kiszélesí-
tette magának az emberi megértésnek határait, 
erősebben és bensőbben kapcsolta egybe „az esz-
mét és az életet", lélektanába felvette az istenit, 
a szellem akaratát. A német misztikusok értel-
mezése szerint nála a lélek mivolta megistenült: 
azonos lényegbeli alkatánál fogva tehát közös-
ségben van minden Istennel azonos élettel. 

Aki figyelemmel kísérte az utolsó évtized pe-
dagógiai és pszichológiai irodalmát, tudja, hogy 
a Spranger-féle eszmék kisugárzásai mindenütt 
úttörőén és termékenyítően hatottak. Szinte 
azt mondhatnók, hogy „Az ifjúkor lélektana" 
lett az az iránytű, amely után a kultúrállamok-
baü folyó pedagógiai gondolkodás igazodik: 
amennyiben a metafizikai keret megértésére 
szolgáló készség általában kialakult. E helyen 
nem sorolhatjuk fel mindazokat a szerzőket és 
műveket, akiket és amelyeket közvetlenül vagy 
közvetve befolyásolt, tehát csak néhányat emlí-
tünk. így Walter Hoffmann „Reifezeit" című és 
Sprangernek ajánlott munkája az ő szellemének 
félre nem ismerhető nyomait mutatja. Litt-nél, 
akinek stílusművészete Sprangerre emlékeztet 
és Künkéi-nél: „Einführung in die Charakter-
kunde" azokban a fejezetekben, amelyek az 
egyén felépítését tárgyalják, olyan irracioná-
lis gondolatmenetekkel találkozunk, amelyek 
Spranger metafizikájával érintkeznek. Számos 
ellentét ellenére még erősebben érezhető a 
sprangeri fluidum Tumlirz-nak következő két 
munkájában: „Probleme der Charakterologie" 
és „Seelische Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern in der Reifezeit." Nála Sprangerrel 
közös a lelki tagozás, tehát a struktúrafogalom és 

az értékelés szempontja. Nélkülözhetetleneknek, 
jóllehet nem kielégítőknek tartja a lélektani tí-
pusokat is és az esztétikai értékirányban is azo-
nos utakat követ. A fiatalabb nemzedék sorá-
ból Spranger határozott befolyását mutatja 
Gerhard Pfahler az eroszfogalomban és követ-
kező műveiben: „Eros und Sexus" és „Gesetz 
der ewigen Wertung." Még a távol keleten, Kí-
nában is kimutatható a sprangeri eszmék le-
csapódása. Lin Gjen, a pekingi nemzeti egye-
tem tanára, „Das Bild des Erziehers im Zög-
ling" c. könyvét nyilván németországi tartóz-
kodása idején sprangeri beleérzés alapján írta 
meg. 

Mint ellenlábas szerepelt eddig Theodor 
Ziehen, akinek „Das Seelenleben der Jugend" c. 
könyvéről Spranger „Az ifjúkor lélektaná"-ban 
is ilyen értelemben emlékezik meg. De ez a 
könyv más kategóriába tartozik: az Ebbing-
haus—Meumann—Ziehen vonalán fekszik. Zie-
hen leír, Spranger költőien fest. Ziehen könyve 
tudományosan érdekes és fontos, de nem meta-
fizikailag; termékenyítőleg befolyásolta főleg a 
gyakorlati pedagógiát és a gyógyító pedagógiát 
is, de nem lehet félreismerni, hogy más sí-
kon mozog. Ziehennek 1930-ban megjelent: „Die 
Grundlage der Charakterologie" című munkája 
azonban, pontosabban elemezve, a tisztán lélek-
tani jelenségek tárgyalásánál már némi, jóllehet 
talán nem tudatos közeledést mutat Spranger-
liez; így pl. a nevelésnek teleológiai jelentőségét 
illetően (283. lap, 2. jegyzet). Termékenyítően és 
buzdítóan hatott Spranger a leánypsziche iro-
dalmára is. „Az ifjúkor lélektana" és az „Élet-
formák" hatása még azokban a női nem lélek-
tanával foglalkozó munkákban (esetleg újabb 
kiadásaikban) is kimutatható, amelyek amazok 
előtt jelentek meg. Ilyenek: „Psyche und Er-
ziehung der weiblichen Jugend" Tiling asszony-
tól, „Psyche der weiblichen Jugend" Elza 
Crower-től. 

A Z É R T É K E L O K É Ü Z Ü É G É S K É P E S S É G 
F E J L E S X T É ^ E 

í r ta : DR. T Ó T H ZOLTÁN 

A. nevelői gondolkodás és tevékenység kiala-
kításának szükségességéről napjainkban mind 
gyakrabban beszélünk. A viták anyagában azon-
ban kevés szó hangzott el eddig az emberi élet-
nek arról a képességéről, amely a társadalom-
ban és az egyén önéletében való magasabb ér-
tékű tájékozódást lehetővé teszi. A nevelés kér-
déseivel kapcsolatban — bármiképen gondol-
kozzunk emberi életünk értékéről — végered-
ményében arra a véleményre kell jutnunk, hogy 
egyéni és társadalmi értékünknek, erkölcsi fej-
lettségünknek legmagasabbrendű mértéke a 
célszerű irányban fejlődő értékelő készségünk 
és képességünk. Arról a készségünkről van szó 
és arról a képességünkről beszélünk itt, amely-
nek segítségével a körülöttünk levő dolgokat, 
cselekményeket és történéseket „én"-ünk vi-
szonylatában, valamint egymáshoz viszonyítot-

tan akarjuk-e és mi módon tudjuk értékelni 
Egyéni és társadalmi életre hivatottságunk-
nak és fejlődőképességünknek főtényezői közé 
tartozik az a törekvésünk, hogy egyáltalán 
akarjuk-e a körülöttünk találhatókat és történ-
teket értékelni? Megvan-e bennünk a benső in-
díték arra, hogy értékelésünk a fejlődés folya-
mán az értékes és tökéletes felé haladjon? 
E készségünk ösztönöz bennünket a körülöttünk 
levő világ állandó és tudatos szemléletére; ez 
irányítja gondolkodásunkat az életnek azokra 
a területeire, amelyeken való helyes tájékozó-
dás egyéni fejlettségünk értékét emeli és társa-
dalmi boldogulásunkat biztosítja. Minél több 
irányú és erősebb az értékelésekre vonatkozó 
készségünk, annál nagyobb érdeklődésre kény-
szerít ez bennünket a külső világ sajátosságai-
nak megismerésében és annál biztosabban, mint-
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egy benső indítéktól kényszerítve, érhetjük el 
az egyéni adottságunk által elérhető legmaga-
sabb fejlettségi fokot. 

A külső világ megismerésére való törekvést 
természetszerűen kell kísérnie a dolgok, cselek-
mények és történésnek értékelésére vonatkozó 
törekvésünknek. A körülöttünk levő világ egy-
szerű tudomásulvétele egyéni életünknek még 
csak alsóbbrendű értéke. A csökkentértékű 
egyének között számtalan ily kifejezetten alsó-
rendű egyénnel kell találkoznunk. 

A külső világ szemlélete szempontjából nega-
tív egyének szinte semmiről sem akarnak tudo-
mást szerezni. Ezeknél még a megismerő kész-
ség sem indult fejlődésnek. Az úgynevezett 
passzív egyének a lelki élet fejlődésének máso-
dik fokán állanak és az jellemzi őket, hogy a 
körülöttük levő dolgokról kisebb-nagyobb kész-
séggel egyszerűen csak tudomást vesznek. Ük 
már eljutottak az alsóbb megismerésre irányuló 
érdeklődés színvonalára. A harmadik fejlődési 
fokon az egyén már magasabbrendűen vesz 
részt a külső világ szemléletében, mert eljutott 
az egyszerű értékelés magaslatára és ez értéke-
lés segítségével a külső világra vonatkoztatva 
a felismerő tevékenység magaslatán áll. A gya-
kori megismerés, de különösen felismeréssel 
kapcsolatban jelentkezik az a készségünk, hogy 
a körülöttünk levő dolgoknak, cselekményeknek 
és történéseknek önmagunkhoz és egymáshoz 
viszonyított értékét kezdjük szemlélni és min-
dig magasabbrendűen törekszünk azt meghatá-
rozni. A megismerésre vonatkozó készségünk 
fejlődésének ezzel a négy fokozatával a gyó-
gyító-nevelés területén sokkal kifejezettebben 
találkozunk, mint a normális egyénekre vonat-
kozó nevelői tevékenységünkben. 

Azok az ismeretek, amelyek az értékelésre 
vonatkozó törekvésünket, értékelő készségünket 
fejleszteni és irányítani hivatottak, az életnek 
legértékesebb tartalmai. E tartalom mennyisége 
és különösen minősége alakítja ki a gyakorla-
tias irányú és magasabbrendű értékelést. E tar-
talom hibái, rendellenességei és fogyatékossá-
gai jelentik az egyén igazi értékcsökkenését és 
az értékelőképesség hiánya idézheti elő az em-
beri és társadalmi életnek legnagyobb kataszt-
rófáját is. 

Nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi élet 
kialakulása szempontjából is erősen befolyá-
soló jelentőségű, hogy miképen értékeljük az 
embereket, a társadalom keretében történő dol-
gokat, valamint a kor vezető gondolatait és a 
magasabbrendű eszméket. A legtöbb társadalmi 
kár abból a tényből származik, hogy az egyé-
neknek ez az értékelése helytelen irányú, vagy 
ilyen törekvéssel egyáltalában nem találkozunk. 
Azok a gondolatok, amelyek a társadalom 
összetartására hivatottak és azok az értékelé-
sek, amelyekkel az egyéni kiválóságokat, az 
egyéni és társadalmi élet szempontjából leg-
hasznosabb gondolatokat meg tudjuk érteni és 
ki tudjuk választani és ezeket saját „én"-ünk 
érdeke fölé tudjuk helyezni, nevelői tevékeny-
ségünknek sorsdöntő kérdései. 

E kérdéssel kapcsolatban a nevelő számára 

igen fontos feladatot kell megjelölnünk. E fel-
adat értelmében a fejlődő gyermekeket és ifja-
kat a külső világ szemléletében úgy kell nevel-
nünk, hogy lelkükben a helyes érték keresésére 
vonatkozó, vagy az arra indító készség feléb-
redjen; hogy az ismereteket necsak tudomásul 
vegyék, hanem a tanultakból azt az értékskálát 
is fel tudják állítani, amely az életben legmaga-
sabb mértékben tájékoztat bennünket. 

Nem véletlen, hogy az értékelő készség és 
képesség fejlesztése, mint nevelési feladatkör, 
különösen a gyógyító-nevelés területén lépett 
nevelői tevékenységünk első feladatai sorába. 
A csökkentértékű egyének különböző csoport-
jaiban találkozhatunk a fejlődésnek az előbb 
említett négy fokozatával. A megismerésre vo-
natkozó negativizmusnak az összes csoportok 
területén megtaláljuk kifejező példány képeit. 
A testi és lelki élet értékcsökkenései miatt a 
gyógyító-nevelés területére szorulnak azok az 
egyének, akiknél az ismeretek passzív befoga-
dására való törekvés felkeltése is különösebb 
nehézséggel jár. Itt ismerhető meg az egyéni 
életnek az a sajátságos formája, amikor az is-
meretek nem akarnak életre kelni, hogy mint 
eleven lelki valóságok, a külső világ lényegé-
nek felismerését tegyék lehetővé. Az értékelés-
nek olyan fogyatékosságaival vagy ferdeségei-
vel szemben kell a különleges nevelésnek e te-
rületén a küzdelmet felvennünk, amilyenre a 
normális egyéneknél csak a műveletlenek tár-
sadalmában lehet példát találni. Gyógyító-
nevelői tevékenységünk közben szerezhetünk 
tudomást arról is, hogy az értékelőképesség és 
készség fejlesztése mily erővel kapcsolja be az 
egyént a nagy emberi közösség gondolatába és 
teszi a csökkentértékű gyermeket és ifjút sok 
szempontból a műveletlen normális egyéneknél 
magasabbrendűen élő emberré. A gyógyító-
nevelés keretében igen gyakran találkozhatunk 
azokkal az egyénekkel is, akik éppen azért ju-
tottak a társadalmi renddel és törvényekkel 
összeütközésbe, mert ép értelmi képességük 
mellett sem volt alkalmuk a körülöttük levő 
világról helyes értékelést szerezni. Olyan tár-
saságba kerültek ezek idejekorán, ahol értéke-
léseik a társadalmi felfogással szemben, tehát 
ellentétes irányban fejlődtek. 

A látási, hallási és értelmi fogyatékos egyé-
neknél természetesnek kell tartanunk az érté-
kelőkészség és értékelőképesség területén ta-
lálható hiányosságokat. Az ép értelmű és csök-
kent társadalmi képességű egyének nagy több-
sége azonban a család, iskola és a társadalom 
hibája következtében jut a gyógyító-nevelés 
területére. Az ily, egyébként normális egyének-
nek az emberekről és a társadalomról alkotott 
értékeléseik oly ferde irányban fejlődnek, hogy 
rajtuk való segítség a legnehezebb nevelői fel-
adatok közé tartozik és igen gyakran a hiányos 
vagy ferde irányú értékeléseknek lesznek áldo-
zatai. 

Az értékelőképesség fejlesztésére vonatkozó 
nevelői törekvés ezért került a gyógyítva-neve-
lői tevékenység előterébe. Ez az oka annak, 
hogy az értékelőképesség és készség fejleszté-
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sével kapcsolatban oly profilaktikus nevelői 
tevékenység kifejlesztésére törekszünk, hogy a 
helytelenül gondolkodó és cselekvő normális 
értelmi képességű egyének száma minél inkább 

csökkenjen. Ezzel a törekvésünkkel ezeknek a 
gyermekeknek a sorsát úgy akarjuk irányítani, 
hogy közülük a gyógyító-nevelői intézetekbe 
minél kevesebb kerüljön. 

K Z Ó K O X T Á f t É S S Z Ó É I M T É K * ^ * 

— Az írás=olvasás tanításának módszeréhez — 
í r ta : MADZSAR IMRE 

I I I . 
Arra a kérdésre tehát, hogy a népiskolába 

lépő tanuló ismeri-e már anyanyelvének be-
szédhangjait, az elmondottak szerint csak 
akkor adhatunk igazán feleletet, ha világosan 
különbséget teszünk szemléletes-intuitív és fo-
galmi ismeret között. A hatesztendős gyer-
meknek már régi jóismerősei a beszédhangok, 
ha nem is elszigetelten és különállóan. Hiszen 
képzésükből és ennek gyakorlásából, utánzá-
sukból és folytonosan változó csoportosításban 
való alkalmazásukból áll a beszéd megtanulása. 
Ha ennek menetét közelebbről szemügyre vesz-
szük, föl fogjuk benne ismerni, nem tudatos 
formában, a hangokkal való megismerkedésen 
kívül a szóbontást ós szóépítést is, szóval 
mindhárom tényezőt, amelyeknek tudatos al-
kalmazására mai írás-olvasástanításunk mód-
szerét fölépíti. Lássuk a beszédtanulás mecha-
nizmusának e három rugóját egyenként. 

Már korábban rámutattam a betű és hang 
viszonyáról szóló cikkemben6 arra, hogy az élő-
beszéd legkisebb természetes eleme a szótag. 
Az önálló beszédhang elvont fogalom, sőt tu-
laj donképen csak az írás terméke.7 A gyermek 
először szótagokat képez, azaz magánhangzó-
kat és kis hangcsoportokat. (Persze magán-
hangzó az önállóan ejtett l, f stb. is, hiszen ki 
ne tudná például a f vagy sz hangokat akár 
másodpercekig is más hangzó segítsége nélkül 
mondani!) Ezeket a kis, rövid hangzásokat a 
gyermek egymáshoz fűzi, egyszerű ismétlés-
sel vagy különfélekép változó kombinációkban. 
Szóösszetevésnek ezt persze még nem mond-
hatjuk, hiszen értelmetlen hangzáscsoportok-
ról van szó. A felnőttek beszédének hatása 
alatt selejteződnek ki közülök azok, amelyek 
a beszédben nem használatosak, a megmarad-
tak pedig jelentéssel társulnak. A környezettől 
hallott szavak utánzása már szóbontással jár, 
amit nem nehéz kimutatni. Azt bontjuk ré-
szekre, ami részekből áll. Ez a természetes 
részrebontás. A kiejtett szót nemcsak azért ne-
héz a maga részeire felbontanunk, mert gyor-
san elröppenő, figyelmünkkel alig rögzíthető 
időbeli folyamatról van szó, hanem azért is, 
mert tagoltsága többszörösen összetett és nem 
éles határok, hanem egymásbafolyó és az éne-
kelt dallamnak egymást nagyobb magasság-
különbségekben követő hangjaihoz képest sí-

* Előző közleményt 1. 5. számunkban. 
6 Néptanítók Lapja, 1933 febr. 1. 
7 Die Laute, die durch die Ausbildung des Alphabete 

entstellen, sind Geschöpfe der Schrift (G. Ipsen u. Fr. 
Karg: Schallanalytische Versuche 1928, 255.). 

mább átmenetek jellemzik. Ilyenforma esetek-
ben, pl. bonyolult folyamatok grafikus ábrázo-
lásánál, áttekinthetőség céljából nem egyszer 
folyamodunk ahhoz az eljáráshoz, hogy egyes 
részeket erősebben kiemelünk és hangsúlyo-
zunk, másokat visszaszorítunk, azaz torzítjuk 
a valóságot. Az eredeti formának ez az eltorzu-
lása a szónál magától is előállhat. Ha az ember 
szót kissé távolabbról hallom, a két amúgy is 
hangzósabb magánhangzó még jobban kiemel-
kedik, nagyobb távolságból esetleg csak őket 
halljuk. Ez természetesen nem jelent annyit, 
hogy éppen ezeket a hangokat fogjuk valami-
lyen szempontból fontosaknak tekinteni. Az 
egyiptomiak és a sémi népek tudvalevőleg 
éppen a mássalhangzókat jelölték csak meg írá-
sukban. Nem külső, hanem lelki oka lehet a 
forma megbomlásának figyelmünk gyöngébb 
ereje vagy hallásunk kisebb finomsága. A fel-
nőttek sem ügyelnek pontosan egymás beszé-
dének minden részletére. Ez fölösleges fárad-
ság volna. A laikus sokkal kevesebbet hall ki 
egy szóból, mint az érzékenyen gyakorlott hal-
lású nyelvtudós. Anyanyelvünk szavait részle-
tesebben halljuk, mint nem ismert, nem értett 
nyelvekét. A gyermeki észrevétel még hézago-
sabb. A „Geburtstag" szót Preyer kis fia sokáig 
„burtsa" alakban ismételgette, azaz ennyit ra-
gadott meg erősebben belőle. A hallott szavak-
nak eleinte tehát csak egyes részeit, hangcso-
portjait ragadja ki jobban és határozottabban 
a beszélni tanuló gyermek, meglazítva az össze-
függést és ezekkel is gazdagítja azt a hangzás-
kincsét, amelynek egyes részeiből, mint építő-
kövekből szavakat rak össze. A szóalkotás csak-
ugyan szóépítés, csak az a baj, hogy az a 26 
egyjegyű és 7 kétjegyű betűvel jelölt hang, 
amellyel mai fonomimikai eljárásunk a gyer-
meket megajándékozza, olyan építőszekrény, 
amelyből önámítás nélkül nem lehet szavakat 
leiépíteni. A szekrényke tartalma ehhez telje-
sen elégtelen s az is, ami benne van, alkalmat 
lan az építésre. Nem igazi, határozott, azaz. 
pontosan kiejthető beszédhang, hanem csak 
amolyan átlagos hangtípus, amelynek a való-
ságban egész sereg különféle hang felel meg. 
Egy bizonyos a hangról hall a tanuló, holott a 
valóságos magyar szavakban számos hangzás, 
hangmagasság, hangsúly, a közvetlen környe-
zettől nyert hangszínmódosulás stb. tekinteté-
ben különböző a hang fordul elő. Az építőköve-
ket tehát legalább is átalakítani, lefaragni, vál-
toztatni kellene. 

„Érdekes megfigyelni — írja Kenyeres Ele-
mér —, hogy a nehezebben kiejthető és hosz-
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szabb szavak mily sok változaton esnek át az 
utánzásban, míg végre a gyermek tisztán tudja 
őket ejteni." Á szerző kisleánya például a 
virág szót a második életév harmadik és tize-
dik hónapja közé eső időben a következő foko-
zatokon át tanulta meg tisztán kiejteni: át, hág, 
hajág, ijág, világ, ilág. „Azonban még ezután 
is több ízben használta a virág szó mellett a 
szó korábbi, kezdetlegesen utánzott alakjait." 
Nem láthatunk bele a gyermeki lélekbe, azon-
ban az előttünk álló eredményből: a beszédből 
és ennek fokozatos fejlődéséből a valószínű-
ségnek legalább is bizonyos fokával rekonstru-
álhatjuk, ami történt. Az át és hág alak nyil-
ván nem egyéb, mint a szó „jellemző foltja", 
az a leghangzósabb, az i-nél is hangzósabb ma-
gánhangzó, amelyet a gyermeki észrevétel leg-
először ragadott meg, mint gerincet és amely 
körül, előtte és mögötte, homályosabb körvona-
lakat, a szó többi kevésbbé pontosan észrevett 
vagy kevésbbé tökéletesen utánzott (t, h, g) 
részleteit láthatjuk. Következnek kétszótagos, 
a további, belsőbb tagozódást mutató képletek, 
amelyeket a gyermek mind több és mind meg-
felelőbb részletekkel tölt ki A többszörös tagolt-
ság fokozatos kidolgozása tehát éppen úgy tör-
tént, mint abban a példában, amelyet a rajzo-
lás köréből vettünk. 

Ismétlem, nincs módunk bepillantani a gyer-
mek lelkébe, csak következtethetünk beszédéből 
és ennek folytonos, mind tisztább és helyesebb 
kiejtésre vezető fejlődéséből. Ez a fejlődés, az 
említett három tényező működése még nincs be-
fejezve és nem is áll meg a népiskola kapujá-
ban, nem áll meg azoknál sem, akik nem jár-
nak iskolába. Nem csupán mert egész szerve-
zetükkel együtt az ő beszédszerveik ós mozgató 
idegeik működése is tökéletesedik, hanem mert 
továbbfolyik a hangutánzás és pedig annál ked-
vezőbb eredménnyel, mennél megfelelőbb anya-
got nyújt ehhez az illető egyén környezete. Aki 
állandóan tájszólást használó emberek között 
nő fel, sohasem tanulja meg a köznyelvet. A 
környezeti hatásnak ezt a fontosságát ismeri 
föl az iskola, amikor azt kívánja, hogy a tanuló 
tanítóitól állandóan példaadó és mintaszerű ki-
ejtést halljon. A népiskolának tanítása egész 
körében módjában áll kedvező befolyást gyako-
rolni a beszédfejlődésre. De mikor itt tovább 
kívánjuk nyomon követni e fejlődésnek, az em-
lített nem tudatos erőknek munkáját a népis-
kola kapuján belül, nem elégedhetünk meg a 
fenti általános megállapítással. Vizsgáljuk meg 
közelebbről és külön is e szempontból az írás 
és olvasás tanításának hatását, amikor is me-
gint célszerű lesz e kettőt elválasztani egy-
mástól. 

Ami először is az olvasást illeti, lehet-e ta-
gadni, hogy mai módszere összeütközésbe kerül 
azzal a követelménnyel, amelyet a példaadó ki-
ejtésről imént idéztünk. A beszédhangokból való 
összerakás mesterséges, élettelen hangzásalaku-
latokat hoz létre, amelyeket Kern A. találóan 
„Pseudowortklangbilder" névvel jelöl.8 A fono-

" A Kern: Ist unsere Lesemethode richtig? 1931, 67. 

mimikai módszer segíteni igyekszik a bajon, 
amikor a szó első hangjának kimondását csak 
előkészítteti és a következő hangokkal együtt 
végezteti. De a szóbontást, azaz mesterséges 
elemeknek az íráskép által tévesen szuggerált 
alkotását9 ez a módszer sem tudja elkerülni. 
A népiskola első osztályában szótagképolvasást 
kívánunk, pedig ez nem kevésbbé természet-
ellenes, mint az, amely betűről-betűre halad. 
Csak összefüggően értelmes szöveget lehet „el-
olvasni"! Ha tehát következetesen meg akarjuk 
valósítani a fenti követelményt, nem tehetünk 
mást, minthogy a tudatosan végzett szóbontást, 
szóösszetevést és ezek alapját, a hangismertetést 
teljesen és véglegesen mellőzzük a népiskolában. 

Minő hatással lesz az írás tanítása, a betűk 
megismertetése a gyermeknek a beszédhez való 
viszonyára? Ez a kérdés kissé nehezebb, mert 
több sajátos körülmény figyelembevételét kí-
vánja. A beszéd természetes fejlődés eredménye, 
az írás mesterséges találmány, melynek haszná-
lata nem következik be szükségszerűen minden-
kinél és mindenütt. Amannak létrejötte ön-
tudatlan módon történt, emezé tudatos meg-
gondolások nélkül nem képzelhető. A beszéd te-
kintetében előzményekkel számolhat az iskola, 
az írás és a betűk, bármikor is találkozik a 
gyermek először velük, teljes novumot jelente-
nek számára, melynek rendeltetése rejtély előtte. 
Mennyire értetlenül is állhat szemközt azzal a 
csodálatos ténnyel, hogy a hallható beszédet 
látható jelekre fordítjuk le! Meg kell szoknia 
ezt a különös dolgot, meg kell barátkoznia vele 
és már itt is szembetűnik annak az eljárásnak 
előnye, amely összefüggő szövegeknek szóké-
pekről való automatikus olwsásával kezdi a 
tanítást. Manapság nyomban betűt és hangot 
társítunk, két elvont fogalmat és a gyermek 
szempontjából két ismeretlent. A fenti eljárás-
ban legalább az egyik tényező, a kiejtett szó, 
nem ismeretlen előtte. 

A hallhatónak láthatóvá tétele nem csupán 
annyit jelent, hogy egyik érzékünk birodalmá-
ból a másikéba lépünk át. Hangérzet és látás-
kép nem csupán tartalom és minőség dolgában 
különböznek, hanem abban is, hogy az előbbi 
időben végbemenő, gyorsan elröppenő, figyel-
münk által alig rögzíthető folyamat, a másik 
pedig térbeli jelenségeket közvetít, amelyeket 
szemünk nyugodtan megragadhat, figyelmünk 
részletesen elemezhet. Verba volant, scripta 
manent! Kiegészíthetjük e mondást azzal, hogy 
az írás maradandósága bizonyos mértékben át-
származik az elrepülő szavakra is. A betű meg-
állásra kényszeríti a tűnő hangot. A beszéd és 
a szó azóta „létezik" felnőtt és gyermek szá-
mára, mióta látható köntösben jelenik meg. Az 

Am natürlichen Wortklangbild gemessen entsteht durch 
diesen Vorgang der Summation der Laute kein lebendiges 
akustisch-motorisches Wortklangbild, sondern ein unnatür-
liches, starres Pseudowortklangbild. Es ist Summe, nicht 
Gestalt. 

9 Mindenki azt mondja (és helyesen mondja!): Debreceni-
ben, fijajim és hásztartás, minden német ember b hangot 
ejt a kommt szó m és t betűje között, de az íráskép ezt 
eltitkolja, illetve megmásítja. 
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írás tanulásának legelső hatása tehát abban áll, 
hogy a beszédre és a szóra való ráeszmélést, 
felfogásukat, sőt bizonyára tagoltságuk észre-
vételét is legalább általánosságban elősegíti. 

Az írott szókép megfigyelése és részekre, azaz 
betűkre bontása semmi különös nehézséggel 
nem jár. Semmiféle olyan aggodalom nem merül 
fel ezzel szemben, mint aminőket a kiejtett szó 
esetében felhoztunk. Ha az olvasást egyetlen és 
pedig a legegyszerűbb abeén, az antikvákon 
tanítjuk meg, kis betűkre és folyóírásra csak 
később, esetleg csak a második osztályban té-
rünk át, a tanuló minden külön figyelmeztetés 
nélkül észre fogja venni a szeme előtt álló 
összefüggő szövegben a betűk ismétlődését. 
A képírás vagy szóírás tanításánál, mint cik-
künk elején említettük, minden szókép, illetve 
íráskép leírását külön-külön meg kell tanulni. 
A betűkkel bangókat jelölő írásnál ez fölösle-
ges. Elegendő a folyton ismétlődő egyforma 
betűket azonosítani és lerajzolásukat megtaní-
tani. Az írás tanítása, mint betűismertetés, ter-
mészetesen kapcsolódhatik az automatikus ol-
vasáshoz. Ez az a pont, ahol tanításunk a hang-
írás sajátos természetének következményeként 
kezd elkanyarodni a képíráson és szóíráson ala-
puló olvasástanítás sajátos módszerétől. Kö-
vetni fogjuk e különváló utat. 

IV. 
Olyan módszerét ajánlottuk a megelőzőkben 

az írás-olvasás tanításának, amely összefüggő 
szövegeknek szóképekről való olvasásával kezdi 
és szóképeknek szóhangzásokkal való automa-
tikus társításán kívül jóidéig, legalább néhány 
héten át, nem tesz egyebet, minthogy az elolva-
sott szövegből, főleg az ismétlődések alapján, 
kiemeli és megismerteti az egyes betűket, anél-
kül azonban, hogy búrmiféle hangértéket csa-
tolna hozzájuk. Természetesen meg is nevezzük 
a betiiket. Semmit se kell tartanunk a mással-
hangzóknak hagyományos, jórészben a latinok-
tól örökölt10 elnevezéseitől, ha a betűnevekben 
általában véve nem látunk mást, mint minden 
más elnevezéshez hasonlóan oly jeleket, ame-
lyek arra valók, hogy az illető dolgot magunk-
nak megjegyezzük, emlékezetben tartsuk és 
más dolgoktól megkülönböztessük. Az írott szó-
képekhez tehát hangzást csatolunk, de nem ta-
nítjuk meg külön mindegyiknek leírását. Vi-
szont az egyes betűknek leírását is megtanít-
juk, de óvakodunk attól, hogy valamiféle hang-
értékét tulajdonítsunk nekik. 

Ennél a pontnál merül fel már most egy fon-
tos kérdés, a legfontosabb mindazok között, 
amelyeket eddig fölvetettünk. A szókép hang-
zást nyert, azaz megszólalt, puszta rajzból „be-
szélő rajz"-zá változott. Vájjon a magában álló 
betű, amelyhez semmiféle hangzást nem csatol-
tunk, minden hangtapadás nélküli, néma él-
mény marad-e a gyermek lelkében1? Abból a 
körülményből, hogy egy hangzó összefüggésből 
szakítottuk ki, már előre várható, hogy bizo-

10 Csak a német „cet" (zéta) és az ypsilon maradtak 
meg a görög abc-ből. (V. ö. Jensen, Gesch. der Schrift, 
1925, 174.) 

nyos általános hangzóssági benyomást hoz on-
nan magával. Ámde ilyen általános természetű 
hangzósságnak nem sok hasznát vehetnénk az 
írás és olvasás tanításában, amelynek nyilván 
arra van szüksége, hegy közelebbről hozzátar-
tozó hangzást csatoljunk a betűhöz. 

De ha így áll a dolog, miért vonakodunk 
attól, hogy nyomban, kifejezetten és minden 
aggodalom nélkül megmondjuk a betű hang-
értékét? Azért, mert attól a néhány esettől el-
tekintve, amikor egyetlen betű szót is alkot, a 
magábanálló betűnek nincs és nem is lehet 
semmiféle hangértéke! Az a hang, amelyet a 
közszokás hozzácsatol, nyilvánvalóan nem be 
széd, nincs értelme. A magábanálló betű tehát 
nem „beszélő rajz". Megszólalni csak más betűk-
kel együtt tud, más betűk összefüggő csoport-
jában, amikor is hangértékét éppen az a hely 
határozza meg, amelyet ebben az összefüggés-
ben elfoglal.11 Nem csupán közvetlen szomszéd-
sága, nem csupán a szókép többi betűi, hanem 
egy bizonyos értelmes mondás, kijelentés teljes 
összefüggése. A közvetlen szomszédságtól annyi-
ban függ a betű hangértéke, amennyiben a 
folyamatosan ejtett szó nem egyes beszédhan-
goknak láncszemenként való sorakozása, hanem 
egymásba való folytonos, meg nem szakított 
egybeolvadás, élettani műszóval12 „összerende-
zett mozdulat". Az „e-m-b-e-r" élettelen hang-
zásalakulat kimondásakor az egyes hangok kö-
zött megállapodunk, beszédszerveink nyugalmi, 
illetőleg a beszéd szempontjából közömbös hely-
zetbe térnek, majd ebből ismét kimozdulnak. 
Ezzel szemben a folyamatos ejtésnek csak ele-
jén és végén van ilyen kimozdulás és nyuga,-
lombatérés. A hangszalagok például a fenti, 
csupa zöngéshangból álló szó folyamatos ejté-
sénél mindvégig rezegnek. Ajkaink a szóejtés 
elején megnyílnak, az mb ejtésénél egymáshoz 
zárulnak, majd ismét eltávolodnak. A nyelv há-
rom mozdulatot tesz, t. i. a két e és az r ejtésé-
nél. Végül az úgynevezett ínycsap az m ejtésé-
nél kimozdul a gégefalhoz simuló helyzetéből, 
hogy az orrüregnek torkunkba nyíló kapuját 
megnyithassa. Ha ezeket az egyes mozgásokat 
mint összefüggő, egymásba folyamatosan átmenő 
egészet magunknak elképzeljük, látni fogjuk, 
hogy itt nem összerakásról, hanem egyetlen, 
bár tagolt mozdulatról van szó, amelynek folya-
mán a betűkkel jelölt beszédhangok között 
számtalan átmeneti hangnak kell képződnie. Az 
m pl. a fenti szóban olyan hang, amely eleinte 
az e-hez hasonlít, majd ettől mindinkább külön-
bözik, hogy azután hangminőségében a fc-hez 
közeledjék. Más m hang van tehát az ember, 
malom és hármas szavakban! Miben különböz-
hetnek egymástól általában véve azok a han-
gok, amelyeket közönséges írásunkban ugyan-
azzal a betűvel jelöljük? El is tekintve egé-
szen az egyéni hangszíntől, azaz beszédszer-

11 Alle qualitativen Bestimmungen des Schalls gelten 
nicht dem Laut, der Silbe, dem Wor t oder Satzteil an sich, 
sondern der Stelle. (G. Ipsen—Fr. Karg: Schallanalytische 
Versuche 1928, 256.) 

12 Sarbó A.: A beszéd, 1906, 30. 
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veink sohasem egyforma alakjától, különbözhet-
nek egymástól azonos betűvel jelölt beszédhang-
jaink magasság, erő, tartam, kisebb-nagyobb 
hangzósság, valamint beszédszerveink egyes 
állásainak bizonyos változatai tekintetében is. 
Az ember szó második e-jének ejtésénél nyel-
vünk háta közelebb van a szájpadláshoz, mint 
az elsőnél. De nemcsak nyílt és zárt e, hanem 
többféle k, g, n stb. is van nyelvünkben. Az 
ember szóban bilabiális, a hamvad szóban 
dentilabiális m fordul elő. Más n hallatszik, 
mint nem nehéz észrevenni, az ének és a zeng 
szavakban. Mindezek a hangok persze rokonok 
egymással, hiszen éppen ezért jelölhetők azo-
nos betűvel, azonban e közös tartalmat ki-
emelni, a nem közöstől elválasztani nem tudjuk, 
azaz nem tudunk pl. olyan n hangot ejteni, 
amely valamennyi, a magyar vagy más nyel-
vekben előforduló és ugyané betűvel jelölt han-
goknak mintegy középértéke. Ha tehát mégis 
hangzást akarunk csatolni a magábanálló betű-
höz, legalább is többféle, nem pedig egyetlen 
hangot kell hozzácsatolnunk. 

Ámde éppen ez az, aminek magától, önkény-
telenül, nem tudatos módon meg kell történnie 
a föntemlített automatikus olvasással kapcso-
latban — föltéve, hogy igaz az, amit a ráismerés 
lélektanáról a jelen cikk második fejezetében 
elmondottunk. A betű felismerése is ráismerés. 
A ráismerésről pedig megállapítottuk, hogy 
semmiesetre sem független korábbi azonos vagy 
hasonló tartalmú benyomásainktól, de nem kí-
vánja ezek emlékének lelkünkben való fölmerii-
lését. Nem is volna jó, ha számtalan benyomá-
sunkat s lelki élményünket nyomban el nem fe-
lejtenénk. Nem is volnánk képesek olvasni, ha 
minden betű felismerésénél vissza kellene gon-
dolnunk nem is valamennyi, de legalább közvet-
lenül megelőző előfordulásaikra és ha figyel-
münk az éppen most megpillantott betűről 
nyomban másokhoz nem szegődhetnék. Megfe-
ledkezünk benyomásainkról, de ez nem megsem-
misülést, nem lelkünkből való eltűnést jelent! 
Sokszor emlegetik azt a sajátságos és meglepő 
jelenséget, hogy a halálveszedelem torkában 
állónak képzeletében nem csupán egész élettör-
ténete, de régóta és teljesen elfelejtett gyermek-
kori emlékei is felújulnak. Ebből kiderül, hogy 
ezek az emlékek addig is megvoltak, de hiba 
volna úgy felfogni a dolgot, mintha tétlenül és 
közömbösen s mintegy össze-vissza dobálva he-
vertek volna lelkünk valamelyik zugában. Nem-
csak megvoltak, de állandóan hatottak is min-
denkori benyomásainkra és egymásra is hatot-
tak, azaz rendezett kapcsolatokba jutottak. Az 
ú. n. képzettársítást rendszerint csak tudatunk 
világánál végbemenőnek képzeljük, pedig ily 
társítások lelkünk tudatalatti rétegében is foly-
tonosan történnek. Az álmainkból ismeretes sa-
játságos élménykapcsolatoknak legalább is egy-
része nyilvánvalóan még éber állapotunkban 
jön létre, bár tudomásunk nélkül. Az élménytár-
sításnak egyetlen igazi rugója pedig a hasonló-
ság és különbség.13 Egyetlen, amennyiben 

13 Ezt világosan kimutatta Klages L. Der Geist als 

együtt fordul elő. Végeredményben minden ha-
sonlít valamiképen mindenhez, amiből az kö-
vetkezik, hogy valóban „legrégibb múltunk is 
odatartozik mindenkori jelenünkhöz" és hogy 
annak a nem tudatos összhatásnak, amely min-
denkori benyomásaink háttere, lehetetlen fel-
sorolnunk összes elemeit, csupán egyeseket. Me-
lyek fognak szerepelni abban a nem tudatos 
összhatásban, amely a betűfelismerést kíséri? 
Mindenekelőtt a már látott azonos betűk, to-
vábbá azok a szavak, amelyekben előfordultak, 
végül a szóhangzások, amelyeket ez utóbbiak-
hoz csatoltunk. Miként fognak egymásra hatni 
ezek az egyes elemek? Az azonos betűk társul-
nak egymáshoz, összeolvadnak, erősítik egymást. 
A szóhangzások nem ennyire azonos, de rokon 
részleteinek, tagjainak egymásra való hatása 
már a beszédtanulás kapcsán megindult. Az 
automatikus olvasásnál megkezdődik a szóala-
kok és szóhangzások tapadása és mennél töb-
bet foglalkozik ezzel a tanuló, mennél többet 
van alkalma nemcsak egész szóalakokat látni, 
hanem ezekben folyton ismétlődő részleteket, 
egyes betűket és betűcsoportokat, mennél in-
kább hozzászokik így önkéntelenül ahhoz, hogy 
felbontsa a szóalakot, azaz egyes részeit: elejét, 
végét, közepét külön tekintse, annál inkább 
fogja ezt a tagolást az írott szóalakhoz szorosan 
csatlakozó szóhangzáson is végbevinni és en-
nek alapján nemcsak egész szóképet egész szó-
hangzáshoz, de a föntjelzett nem tudatos össz-
hatásban kiemelkedő részeiket is többé-ke-
vésbbé helyesen egymáshoz csatolni. Persze nem 
fog tudni világosan számot adni e műveletről, 
sem pedig arról az alapjául szolgáló összhatás-
ról, amelyet a fentiekben mint sokszerű, össze-
tett, egyes kiemelkedő, rokon részeiben a többi-
től, a különbözőtől nem teljesen elváló, hanem 
ezektől többé-kevésbbé bizonytalanul körülfolyt 
egységet igyekeztünk jellemezni. De éppen ez is 
egyike azoknak a nem eléggé méltányolt ese-
teknek, amikor a bizonytalanság és félhomály 
többet ér az éles, szabatos biztosságnál. Ha pon-
tosan meg akarjuk jelölni a magábanálló betű 
hangértékét, nem kerülhetjük el a tévedést. Ha 
többféle rokon, nem biztosan meghatározott 
hangzást csatolunk hozzá, közelebb jutunk a 
valósághoz. 

Mi lesz végül az az intuitív rátalálás, amely-
nek a föntjellemzett nem tudatos benyomáshát-
tér talaja lehet? Nyilvánvalóan egy új, még 
nem látott szó váratlan elolvasása. A felnőtt 
sem olvas tudatos lépésekben, de itt mégis leg-
alább az olvasástanulás kezdetén ott volt a betű 
és hang tudatos társítása. Fontosabbak ezért 
számunkra azok az ismeretes esetek, amikor a 
gyermek még az iskolaköteles kor előtt, mint 
mondani szokás, magától megtanul olvasni, 
pontosabban mondva: bizonyosmérvű, képes-
könyvének versikéin, az újság címén, az utcán 
látott feliratokon stb. gyakorolt automatikus 
olvasás és az ezzel vagy betűkockákkal és más 
ilyenféle játékokkal kapcsolatos betűmegisme-

Widersacher der Seele c. művében 1929. (L. főleg az első 
kötet „Die elementare Ähnlichkeit" c. fejezetét.) 
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rés után egyszerre és egészen hirtelenül, inind 
magának, mind pedig környezetének meglepeté-
sére, elolvas egy olyan szót, amelyet először lá-
tott és amelynek olvasásmódját senkitől sem 
hallotta. Nem tudom, hogy a tudományos iro-
dalomban vannak-e pontos leírások és megfej • 
tési kísérletek e lélektani tekintetben igen ér-
dekes és sajátságos esetről. Magam is csak 
utóbb vettem észre ennek szükségességét és 
éppen ezért tartózkodom attól, hogy a saját 
magam vagy mások talán nem minden részlet-
ben hiteles emlékei alapján ilyen eseteket kö-
zöljek. Maga a puszta tény azonban kétségte-
len. A gyermeklélektan alaptörvényei ugyan-
azok mindenütt s ami akár csak egy esetben is 
megtörtént, megtörténhetik másokban is, meg-
történhetik rendszeres kísérlet alakjában a nép-
iskolában is. Természetesen iskolában végzendő 
kísérletről csak abban az esetben lehet szó, ha 
keresztülvitele részletesen kidolgozott és ha 

E z e n a kis csillagon, a Földön, mindössze 
11 millió magyar lélek él. Csekély szám ez az 
ötször-hatszor ilyen népes nyugati államok mel-
lett. Kultúra tekintetében mégse maradunk mö-
göttük. A magyar irodalmi, művészeti alkotások 
megállják a versenyt a nagy nyugati kultur-
nemzetekével szemben, sőt nagyon sokszor a 
pálmát is elviszik előlük. Sportférfiaink igen 
sokszor megmutatták már a külföldnek fajtánk 
robosztus őserejét. Tudósaink munkája elisme-
résre méltó, elsőrangú munka. Iparunk erőtel-
jes és friss. Külföldet bejárt emberek mondják, 
hogy Budapest, ha nem is a legnagyobb, de a 
világ legszebb városa. Elismerik ezt a külföl-
diek is. Minden magyar termék, magyar 
munka, magyar alkotás azt kiáltja világgá, 
hogy ennek a maroknyi turáni nemzetnek joga 
Van az élethez, a földjéhez, az országához, mert 
hatalmas, egyre fejlődő kultúrájával előbbre 
lendíti az emberiség ügyének a kerekét. 

Ismerjük tehát értékünket, tehetségünket. De 
ha ennek tudatában vagyunk, akkor köteles-
ségeink is vannak önmagunkkal szemben. Ne 
kicsinyeljük, ne mosolyogjuk le azt, ami ma-
gyar, hanem becsüljük meg a saját értékeinket. 
Becsüljük meg nagy embereinket, akik a nem-
zet kultúráját magasra emelik. Legyünk rájuk 
büszkék, hogy a mi televény talajunk termelte 
ki őket. Nagy embereink iránti megbecsülésre 
neveljük gyermekeinket úgy, hogy az a jövő 
nemzedék lelkének evangéliumává váljon. 

Történelmünk nagy alakjait eddig is, mint 
ideálokat vetítettük gyermekeink lelke elé. Olt-
suk azonban a gyermek lelkébe azt is, hogy 
minden költőnk (igaz költő, nemzeti költő) 
„a nemzet lelkéből kizengő fájdalom" és öröm, 
a magyar föld égő kinyilatkozása. És minden 
tudósunk a magyarság szellemi diadalát hir-

alapelvei a siker jelentékeny reményével ke-
csegtetnek. 

Egyelőre összefoglalom az eredményt, ame-
lyet az elmondottakból levonhatunk. Most már 
három faját különböztethetjük meg a szóbon-
tásnak és szóépítésnek. A megszokott, optikai 
alapra támaszkodó szó-tagolást helytelennek ta-
láltuk. Az akusztikai kiindulású szóbontás iga-
zolhatóan helyes utat választ, de a népiskolá-
ban az írás-olvasás tanításának eszköze nem le-
het. Mindkét eljárás tudatos művelet. Van azon-
ban, mint láttuk, a szóbontásnak egy olyan nem 
tudatos formája is, amely a beszédtanulással 
veszi kezdetét és felismeretlenül, elhanyagolva 
ott lappang és működik mai tudatos formájú 
írás-olvasástanításunk mögött. Azt hiszem, 
hogy ennek feladatmegoldó módszerét erre az 
elhanyagolt, de rendkívül fontos öntudatlan 
szóbontásra kell alapítanunk. 

u 

deti a környező népek fölött. Tárjuk fel a gyer-
mek előtt — hisz a gyermek szeme nyílt, nagy 
a befogadóképessége —, nem elég, ha a nagy 
embereink csak haláluk után jutnak arra az el-
ismerésre, amely őket méltán megilleti, A zse-
nit, a tehetséget meg kell becsülni már életében 
is. A magyar társadalomnak nagy hibája az a 
közömbqsség, lekicsinylés, amellyel a tehetség 
iránt viseltetik. Ha a föld valamelyik sarkán 
igaz ez a közmondás, hogy „senki sem lehet pró-
féta a maga hazájában", nálunk ez, sajnos, sok-
szorosan igaz. Csokonai, Kisfaludy, Petőfi, Re-
viczky, amíg élt, csavargott, nyomorgott, éhe-
zett. De nyomorog ma is számos tehetséges em-
berünk. Jellemző ránk, hogy amikor egy-egy 
meteorunk alighogy izzani kezd, máris ellob-
ban, vagy amikor egy-egy nagy emberünk nyo-
morban, majdnem éhen pusztul el, megdöbbenve 
sóhajtunk mélyet: „magyar tragédia". De most 
felvetem a kérdést, miért nem latin, germán 
vagy szláv tragédia! Azért, mert bár más nem-
zeteknél is előfordul szórványosan ilyen jelen-
ség, nálunk, lehet mondani, egész csillaghullás 
van. Pedig ezek a derékon kettétört pályafutá-
sok, ezek a „magyar tragédiák" mind-mind 
nagy veszteségei megnyirbált hazánk kultúrájá-
nak. Oltsuk azért bele a gyermek lelkébe a ra-
rongó, tüzes szeretetet, tiszteletet, megbecsülést 
nemzetünk kimagasló alakjai iránt. Legyen tu-
datos a gyermek előtt, hogy az írók, művészek, 
tudósok a nemzet műveltségének az élesztő ko-
vászai. Nélkülök megállana a fejlődés és pan-
gana az élet, mint ahogy pangott Kína élete is 
2000 esztendeig. Mutassuk ki történelmi példák-
kal, hogy minden korban, amikor csak a nemzet 
elesett volt, a költők és írók rázták fel az orszá-
got — a tespedésből. Ők azok, akik a nyelvet 
állandóan csiszolják, zengővé, lággyá, kifeje-
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zővé, gazdaggá teszik. Éreztessük meg, hogy 
költőink, tudósaink, művészeink a nemzet kul-
túráját hordozzák vállaikon. 

Világosítsuk meg gyermekeink előtt azt is 
— különösen nemzetiségi vidékeken —, hogy 
Magyarországon, ha valakinek a tehetsége mel-
lett megvolt az önbizalma, a szorgalma és kitar-
tása s ha sikerült magát keresztülrágnia a kö-
zöny és meg nem értés vastag falán, akkor is 
elérte a csúcsot, ha idegenajkú nemzetiség tá-
bora szülte. Ellenségeink szégyenbélyegként 
akarják ránksütni, hogy számos nagy emberünk 
tót, horvát, szerb, oláh, német származású volt. 
Pedig ez inkább dicsőségére válik nemzetünk-
nek, mert csak azt bizonyítja az Isten és nem-
zetek előtt, hogy nálunk a magyar föld lakói 
valamennyien egyforma elbánásban részesültek. 

Alacsonyabb társadalmi osztályokból való 
származás sem vetett gátat soha nálunk a te-
hetség érvényesülésének. S itt buzdításul, ser-
kentésül példákat is hozhatunk fel a gyermek-
nek, hogy hányan voltak, akik alacsonyabb 
sorsból küzdötték fel magukat. De természete-
sen a sikernek, a célhozjutásnak van egy 
nagy titka: szüntelenül akarni, soha meg 
nem hátrálni, állandóan tanulni. Az a tu-
dás, amit az iskola nyújt, nem elég. Az is-
kola csak alap, még a középiskola is, hát még 
a népiskola! Ennél a pontnál azonban magya-
rázzuk meg, hogy bármilyen kicsiny fundamen-
tum is a népiskola, mégis csak fundamentum. 
Téglákat, pilléreket, oszlopsorokat rakni már 
erre a kicsiny fundamentumra is lehet. S mint 
példát említsük meg Nagyatádi Szabó Istvánt, 
a szélesismeretű, nagyelméjű földmívelésügyi 
minisztert, akinek a falusi iskola alapozta meg 
kiváló pályafutását. Egyszerű, szegénysorsú 
gyermekeink elé állítsuk oda példaképekként 
például Szabó Pált, a paraszt írót, Benedek Pé-
tert, a paraszt festőművészt és még másokat, 
akiknek bizony alig van négy-hat elemijük, 
mégis kitartó szorgalommal, igen nagy erőfeszí-
téssel elérték, hogy ma már számottevő embe-
rek a magyar irodalmi és művészeti életben. 
Felfelé az út igen nehéz. Csupa kő, csupa ka-
paszkodó, csupa éles, napégette, vízmosta szikla. 
Még annak is nehéz a felfelé való kapaszkodás, 
akinek megvan hozzá a kellő túristafelszerelése. 
Hát még milyen nehéz azoknak, akiknek a tíz 
körmüket kell belevágniuk a csúszós kőtalajba, 
csakhogy elérjék a napfényben fürdő magassá-
gokat. Aki minden felszerelés nélkül, a tíz kör-
mét felhasználva jutott a csúcsra, tízszeres meg-
becsülést érdemel. 

A népiskolának fontos feladata a jellemneve-
lés is. Ne felejtsük el tehát azt se hangsúlyozni, 
hogy igazán nagy csak az az ember lehet, aki 
jellem tekintetében is kiváló. Híres feltaláló, 
híres költő, híres művész nem lehet bárki, csak 
néhány kiválasztott ember. Lélekben, jellemben 
nagy azonban minden ember lehet, akárki, aki-
ben mélységes Isten iránti hit lángol, aki fe-
gyelmezi ösztöneit, aki kigyomlálja szívéből az 
irigység és önzés dudváját, akiben megértés és 
szeretet lobog embertársai iránt. 

Ha mindezeket tekintetbe véve, vetítjük példa-

képül gyermekeink lelki szemei elé nemzetünk 
világító fáklyáit, ha felélesztjük gyermekeink-
ben is a nemes ambíció tüzét, ha megtanuljak 
gyermekeink szeretni, tisztelni azokat, akik a 
szeretetre, tiszteletre legérdemesebbek, akkor 
talán egy fél emberöltő múlva kevesebb lesz 
nálunk az úgynevezett „magyar tragédia". Ak-
kor két-három évtized múlva az itthoni közöny, 
meg nem értés és főkép az itthoni koplalás elől 
nem kell talán majd külföldre menekülnie annyi 
tehetséges emberünknek. 

S így talán elérjük a legnagyobb magyar ál-
mának, gondolatának megvalósulását is egy-
szer, hogy: „Magyarország nem volt, hanem 
lesz!" 

ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ü V E L É S 

A tanítói hivatásérzet kertjéből 
Amikor hivatásról beszélünk, rendszerint olyan 
közérdekű tevékenységre gondolunk, amely ne-
héz körülmények között, de mindig önzetlenül 
és örömmel szolgálja minél több ember tiszta 
érdekeit. A „hivatott" egyéniséget nem riaszt-
ják vissza a veszélyek és nem teszik elbizako-
dottá a sikerek. Apostoli lelkülete van, örömét 
mások örömében találja, munkájában szívós, 
fáradhatatlan és áldozatkész. 

Ha az életpályák hosszú során végignézünk, 
azt látjuk, hogy még a közpályák között is, 
amelyeknek közérdekű mivolta nyilvánvaló, 
vannak olyan természetűek, amelyeknél „hiva-
tásról", a szokott és fennkölt értelemben vett 
hivatásról nem esik szó. A hivatás fogalmának 
értelmében ugyanis igen sok szellemi és erkölcsi 
elem van s a hivatásos munkának egyik jel-
legzetes sajátsága, hogy mindig a végcélra néz 
és egyéni alkotásokra törekszik. 

Leggyakrabban a művészi, papi, orvosi hiva-
tást halljuk emlegetni. Legtöbb joggal azonban 
— azt hisszük — a magyar tanítói hivatásról 
lehet szó. 

Bizonyára nem minden ország tanítói mun-
kájánál van ez így. Hiszen manapság már 
olyan mérhetetlen különbségeket látni az or-
szágok, világok élete között, sokhelyütt annyira 
urává lett az embernek a gép, a gyár, a nagy-
üzem, hogy idestova már talán a tanítói munka 
is „gyári" munkává, gépszerűvé válik. 

Minálunk Magyarországon nem. Itt a köz-
nevelés, amin elsősorban a tanítói munkát kell 
érteni, ma is — inkább, mint valaha — lelki és 
egyéni teljesítmény. Van ugyan közös alapja 
és egységes szemlélete, de ez még nem okoz 
„üzemszerűséget", mert erre a lelkeket szinte 
külön-külön, a tényleges életkörülmények sze-
rint elő kell készíteni, gyakran egyénenkint 
megmintázni, ahogy a szobrászművész min-
tázza a lágy agyagot vagy a márványkövet, 
figyelmesen, óvatosan. Nálunk nem lehet neve-
lési sablont alkalmazni. A közös mintát nem 
bírja a magyar természet és nem bírja a ma-
gyar társadalom sem. A történelmi mult, a fele-
kezetek, nemzetiségek, a városi és jellegzetes 
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magyar falusi viszonyok, a Felvidék és az Al-
föld, a tanyai szétszórtság és a belterületi 
együttlakás, az úr és a paraszt, a gazda és a 
cseléd, ez mind egyéni elkülönüléssel és társa-
dalmi tagolódással jár s ennélfogva más-más 
életfelfogást, más kultúrigényeket, más meg-
élhetési viszonyokat és más lelki életet jelent. 
A nevelés-tanítás tehát e különböző tereken 
szintén különböző, még akkor is, amikor a ta-
nító ugyanarra az eredményre óhajt eljutni és 
egységes életfelfogást akar tanítványaiban 
létrehozni. 

A magyar tanító ezt tudja, érzi és alkalmazza 
is, mégpedig annál mélyebben és biztosabban, 
minél erősebb a lelkében gyökerező kiművelt 
egyéni hivatásérzet. És ezt a hivatásérzetet, 
mint magból a virágot, a magyar tanítóképző-
intézetek fejlesztik ki. Itt tanulja megismerni 
a tanítónövendék a magyar élet apró lelki mű-
helyeit, a falusi iskolákat, jövendő életének 
legfőbb színterét. Megtanulja és képzeletében 
sokszor elnézegeti a feladatokat, nehézségeket, 
amelyekkel odakint szembe kell majd szállnia. 
És minél jobban elmélyed a tanulmányaiban 
és minél erősebben keményedik át a lelke taní-
tói egyéniséggé, annál tettrekészebben nézegeti 
a feladatokat. Lelki szemei előtt tisztán jelenik 
meg az iskola egész élete. Látja az iskolaudvart 
a kúttal, a tantermet, amelynek falán részben 
kopott, részben friss szemléltető képek lógnak 
és látja egyenkint sorban az elemista fejecské-
ket, barnapiros arccal, napszítta hajzattal. Az 
első padban ül a helybeli uraság kisfia, mel-
lette a jegyzőé, aztán gazdagyerek, vagy a 
pályafelvigyázóé, vegyesen, valamennyi együtt 
a kis rongyosokkal, mindenki a maga kijelölt 
helyén, de csak úgy, hogy senki érte meg ne 
haragudjék. És csapong benne a vágyakozás, 
hogy minden egyesnek ő lesz itt az iskolában 
a gondos atyja, megtanítja őket írásra, olva-
sásra, szépre, jóra, kivétel nélkül, egyformán. 

Ám ugyanekkor már érzi azt is, hogy ez az 
egyformaság a munkában tulajdonképen kü-
lönbségeket jelent, ha azonos eredményeket 
akar elérni. Egyik gyermeknek mosdatlan a 
feje, a másiké nem, vagy piszkos a keze, nin-
csen csizmája, beteg, nem jár el rendesen az 
iskolába, libát kell őrizni, vagy vezetni kell a 
lovat a szántásnál, vagy talán baj van odahaza, 
az apa iszákos, vagy gazdag és dölyfös, tele 
paraszti előítéletekkel, vagy úrféle, aki a taní-
tóban csak fizetett egyént lát és így tovább. Ez 
mind más és más eset és mind más és más gyer-
mek, és egyszersmind más és más feladat a ta-
nító számára. Ebben kiigazodni, a kellő különb-
ségeket mindig megtenni s ugyanakkor az egy-
öntetű célt soha szem elől téveszteni és mind-
ezeken felül a szó fölényes értelmében mindig 
„tanítónak" lenni, az iskolában, sőt az iskolán 
kívül is, — ez a gondolat ösztökéli őt. A nehéz-
ségek leküzdésének, a veszélyek leverésének s 
végül is a kisgyermeklélek kiépítésének vágya, 
sőt az egész elhagyott kis falu penészes életé-
nek kitisztogatása, új és friss színekkel való 
átfestése, ez sarkallja fiatal idealizmusát. S 
mire valójában a tanítóképzőből az iskolához 

kikerül és felkészülve nekiáll a munkának, 
akkorra már a képző kialakította benne a tu-
datos tanítói hivatás szent hitét s ez melegíti 
a lelkét és irányítja cselekedeteit tovább, egész 
életén át. 

A hivatottság belső tulajdon és Isten aján-
déka ugyan, de annak kifejlesztése a tanulás 
ós gyakorlás eredménye. Tanítóinknál a ma-
gyar tanítóképző-intézetek ezt a nagyszerű fel-
adatot köztudomás szerint annyi lelkiismeret-
tel, olyan beható pedagógiai finomságokkal és 
olyan teljes szaktudással végzik, hogy velük 
nem veheti fel a versenyt egyetlen más szak-
iskolánk sem. 

Éppen ezt akarjuk igazolni a következő kis 
esettel.. . Virágszál a magyar tanítói hivatás 
kertjéből. 

Pest közelében történt, az egyik állami ta-
nítónőképző-intézetünkben. 

Szereplői a Főhercegasszony, az igazgatónő, 
továbbá Éva, az ötödéves, aki az osztály első 
tanulója volt és egy kis — falusi iskola. 

(A hitelesség kedvéért meg kell jegyeznünk, 
hogy ez a kis történet körülbelül hároméves.) 

A Főhercegasszony, akit nálunk mindenki 
tisztel és megnyerő egyéniségét mindenki sze-
reti, két kisgyermeke mellé tanítónőt kívánt 
alkalmazni. Nem nevelőnőt vagy gondozónőt, 
hanem képzett tanítónőt, akinek kellő nevelés-
tudományi ismeretei vannak s akinek feladata 
lesz az elemi iskolai tudás rejtelmeibe bevezetni 
a kis főhercegeket. Mindenki természetesnek 
találja, hogy a Főhercegasszony, mint anya, ezt 
a szándékát a legkörültekintőbb gondossággal 
igyekezett végrehajtani. 

Felkereste hát egyik tanítónőkápzőnket, amely-
nek munkáját és intézeti szellemét egyébként 
is nagyrabecsülte és kifejezte azt a kérését az 
igazgatónő előtt, hogy az ötödéves növendékek 
közül jelöljön ki egyet, aki képzettségénél és 
egész egyéniségénél fogva a legalkalmasabb-
nak látszik a tisztség betöltésére. 

Az igazgatónő komoly tekintettel, de lelkében 
boldog gyönyörűséggel hallgatta a Főherceg-
asszony nagyszerű ajánlatát. Állást, állást a 
főhercegi udvarnál és ott is legbelül a család 
közelében, jólétben és a szeretet özönében ma, 
amikor még a mindennapi kenyér és a cipő 
kérdése is bizonytalan a végzett állástalan ta-
nítónál! Hát ez szinte meseszerűen hangzott! 
De melyik legyen a sok közül? Az egyik jó 
tanuló, a másik melegszívű, a harmadik ügyes, 
mindegyiknek van valami jótulajdonsága és 
ezek közül csak egyet lehet kiválasztani. Ki le-
gyen hát ez az egy? 

Végre úgy határozott, hogy felküldi a Fő-
hercegasszony színe elé az öt legkiválóbb ta-
nulót az ötödik osztályból. Ezek között volt 
természetesen Éva is. 

A Főhercegnő-édesanya kutató szemmel vizs-
gálgatta a jelölteket, egyenkint. Kérdéseket 
intézett hozzájuk, figyelte őket, beszélgetett 
velük, aztán megírta az igazgatónőnek, hogy 
legalkalmasabbnak találná az öt közül Évát. 
Ö tetszik legjobban. 

Az igazgatónő örömmel vette tudomásul a 



2 7 6 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 68. ÉVF,-

sikerült és igazságos döntést, hiszen Évát min-
denki szerette a képzőben, mindig első tanuló 
volt, szegény szülők gyermeke, mindenképen 
megérdemelte tehát a sorsnak ezt a jóakaratú 
mosolygását. 

A levél vétele után lehivatta Évát az irodába. 
• Mindenki sejtette már, hogy miről van szó. Mi-

kor az irodába belépett, az igazgatónő elébe 
sietett és örömmel hozta tudomására, hogy ő 
lett a kis főhercegnők tanítónője. Mindig jó 
leány volt, most megérkezett a jóság jutalma. 
Átölelte Évát és megcsókolta. 

Ám a következő pillanatban meghökkenve, 
szinte ijedten vette észre, hogy Éva szótlan és 
komoly marad s a nagyszerű hír dacára is szo-
morú szemmel néz az ő kedves Igazgató Néni-
jére, Az igazgatónő kereste a szavakat, hogy 
hát mi az, miért nem örül, hiszen ilyen nagy 
szerencse csak egyszer az életben . . . 

Erre a leány megszólalt és remegett a hangja: 
— Én nem örülök és bocsánatot kérek, Igaz-

gató Néni, kérem. Én ki akartam menni a fa-
lura, a sárba, a tanyára, a sok parasztgyerek 
közé, ki akarok menni a kis falusi iskolába ta-

nítani. Én így tanultam ezt itt az intézetben. 
Egy pillanatra csend lett. Mind a kettőjük-

nek megtelt a szeme könnyel. Előbb még úgy 
álltak egymás előtt, mint a gondviselő anya a 
gyermek előtt, most pedig a könnyeken át úgy 
néztek egymásra, mint a parancsnok és ifjú 
katonája, nem Éva már, hanem a kis falusi 
tanítónő, a magyar élet hőslelkű harcosa. 

Az igazgatónő újra magához vonta Évát, meg-
csókolta a homlokát és csak annyit mondott 
tiszta, meleg hangon: 

„Jól van, kisleányom." 
# 

Azóta Éva egy somogyszéli falucskában he-
lyettes tanítónő. Eendbehozta az iskolát, meg-
indította az iskolánkívüli népművelést, meg-
alakította és vezeti a Stefániát, tanácsokat ad, 
békít, irányít, kioktat, tanít, övé az egész falu. 
A falu téli estéjén, amikor ráborul a sötétség 
a házakra és az utcára, az ablakok is sötétek 
és csend van mindenütt, az iskola izzadt abla-
kán lámpafény szűrődik át. Ez a fény a magyar 
kultúra fénye, örökmécsese. Legmegnyugtatóbb 
biztosítéka. N. Gy. 

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

Gazdaságtan, háztartástan az V—VI. osztályban. 
Irta: H O R V Á T H S Á N D O R 

T a n menetem szerint a konyhakerttel kétszer 
foglalkozom. Ősszel a növények betakarításá-
val, az őszi munkálatokkal, tavasszal pedig a 
kert beosztásával, a növények ültetésével és 
gondozásával. Mind a két tanítást szemlélődés és 
munka előzi meg. A konyhakerti növényeket 
természetrajzi szempontból ősszel, a betakarí-
tással kapcsolatban ismertetem s ugyanakkor 
magvakat is gyűjtetek. 

Ezt a tanítást is szemlélődés és munka előzi 
meg. Egy-két kertbe kivezetem gyermekeimet 
s ott szemlélődünk, méregetünk, magot vetünk, 
ültetünk s néhány palántát is elültetünk. Hogy 
mi mindent figyelünk meg, az az alábbi terve-
zetből tűnik ki. 

A tanítás előtt megfigyelési feladatokat adok 
a gyermekeknek. Pl. - Rajzoljátok le a ti 
konyhakertetek alaprajzát s jelöljétek meg 
benne, hogy mit s hová ültetett az édesanyátok. 
— Figyeljétek meg a palántáságyat! Érdek-
lődjetek, hogyan készítette azt édesanyátok, 
mit mikor vetett el bele. — Érdeklődjetek, hogy 
miféle növények magvát vetette már el az 
édesanyátok. — Tudjátok meg, hol vette a mag-
vakat s hogyan válogatta azokat ki. — Azután 
is érdeklődjetek, hogy a mult évben melyik nö-
vény sikerült jól s melyik kevésbbé. Mit mon-
danak, mi volt a siker vagy sikertelenség oka? 

Eszközök: Mindenesfüzet, fekete és színes iro-
nok, papirosból készített vonalzó, láda földdel, 
magvak, palánták. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) A t a p a s z t a l a t o k s z á m o n k é r é s e . 
A gyermekek beszámolnak a megfigyelési fel-
adatokról, majd elmondják azt, amit közösen 
figyeltünk meg a konyhakertekben. Rámuta-
tunk arra, hogy községünkben régebben alig 
termesztettek konyhakerti növényeket s akiknek 
volt konyhakertjük, azok sem gondozták azt 
kellően. Már látható a haladás, mert belátták, 
hogy a konyhakerttel való foglalkozás megéri 
a fáradságot. Egy-két háznál már követésre 
méltó módon kezelik a konyhakertet. Ezekre 
rámutatok s az eredményt kapcsolatba hozom 
a család jólétével. (Ez természetesen a helyi 
viszonyok szerint módosul.) 

b) — Rajzoljuk le s közben beszélgessünk 
N.-ék konyhakertjéről. (Az a kert áll tanítá-
sunk központjában, amelyet közösen nézeget-
tünk.) 
Tárgyalás. 

a) A k e r t a l a p r a j z á n a k e l k é s z í t é s e . 
A gyermekek már az előző osztályokban is, 
meg ebben is több alaprajzot készítettek. Hogy 
a kert alaprajzáról is fogalmunk legyen, előbb 
egy kész és ideális konyhakert alaprajzát szem-
léltetem és beszélem meg velük. Megnézegetjük 
rajta az utak, az ágyak, a fák, a kút stb. he-
lyét s megfigyeltetem azok rajzát. Ez analógia 
alapjául fog szolgálni. 

— Rajzoljuk le hasonlóan N.-ék konyhakert-
jének tervrajzát! — Hány méter széles és hány 
méter hosszú? Milyen arányban kicsinyít-
sük? — Hány centiméter lesz a hosszúsága és 
szélessége a táblán s hány milliméter lesz a 
füzetekben? — Rajzoljuk le a kerítés helyét s 
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megkapjuk a kert alakját, — mondom s leraj-
zoljuk. — Merre melyik égtáj van? — kérde-
zem, a gyermekek megállapítják s az égtájak 
kezdőbetűit odaírom. — Hány főbb út van 
N.-ék kertjében? — Hová rajzoljuk azokat? — 
kérdezem, a gyermekek megállapítják s aztán 
lerajzoljuk. — Hány tábla s minden táblában 
hány ágy van abban a kertben? — Rajzoljuk le 
azokat is! — Méhest is láttunk a kertben. Meg 
is mértük, — szólok, mire a gyermekek meg-
mondják, hogy hol van a méhes s megmutat-
ják, hová rajzoljuk. — Azt is megnéztük, hogy 
melyik égtáj felé van a méhes eleje. Vájjon a 
mi rajzunkon arra néz-e? — késztetem a rajzo-
lás ellenőrzésére a gyermekeket. — Hol van a 
kút? — Rajzoljuk oda annak is a helyét! 
— Hová rajzoljuk a melegágyat? — Hány sor 
fát láttunk? — Egy-egy sorban hány fa volt? 
— Hová rajzoljuk a fák helyét? — Rajzoljuk 
le! — Ribizke-, egres-, málnabokrok is vannak 
abban a kertben. — Azokat ide rajzoljuk, — mu-
tatják helyüket a gyermekek s felrajzoljuk. 

fej A n ö v é n y e k h e l y e s a z o k v e t é s i , 
ü l t e t é s i m ó d j a . — Melyik ágyakba vetett 
N. néni petrezselymet? — Hogyan jelölte meg, 
hogy mi van abban az ágyban? — Kis papír-
szeletre ráírta, hogy: „Hosszúgyökerű petre-
zselyem", a papírszeletet egy behasított végű 
pálcikába illesztette s az ágy végére tűzte, — 
mondják a gyermekek megfigyelésük alapján. 
— Írjuk mi is a petrezselyemágyba, hogy: 
„Hosszúgyökerű petrezselyem." — Mi volt a 
szomszédos ágyban? — „Rövid petrezselyem", — 
mondják. — írjuk oda mi is! 

— Itt vannak a magvak kis üvegekben. Vá-
lasszátok ki közülük a petrezselyemmagot s 
nézzétek meg, tiszta-e. (Előzőleg a petrezse-
lyemmaghoz hasonló, de attól mégis megkülön-
böztethető más, esetleg néhány gaz magvát ke-
verem azért, hogy a gyermekeknek alkalmat 
adjak a magvak tisztítására.) — Hol vette N. 
néni azt a petrezselyemmagot, amit elvetett? — 
kérdezem, mire a gyermekek az őszi tanítás 
alkalmával tanultak alapján elmondják, hogy 
a petrezselyem csak a második évben hoz ma-
got. — Vájjon gondoskodott-e N. néni arról, 
hogy jövőre is legyen hosszú és rövidgyökerű 
petrezselyemmagva? — Hogyan? — Mire kel-
lett figyelnie, mikor a magnak való petrezse-
lyemgyökereket kiválogatta? — Arra, hogy 
szépen és szabályosan fejlett gyökereket ültes-
sen el. 

— Milyen magva van a petrezselyemnek? 
, — Igen apró. — Megnéztük azt is, hogy hogyan, 

milyen mélyen vetette azt N. néni. — Sorba 
vetette és nem mélyen. Alig hintett rá földet. 
— Vájjon miért nem vetette mélyebbre? 
— Azért, mert ha mélyen ülteti, az apró mag 
csirája csak nehezen bujt volna ki a földből. 
Minden aprószemű magot sekélyen kell vetni. 
— Vessünk egy sor petrezselyemmagot ebbe a 
ládába! — mondom s a helyes vetési módot 
szemléltetve, egy sor petrezselyemmagot el-
vetünk. Közben arra mutatok rá, hogy nem 
szabad sűrűn vetni. Az okot kerestetve ezen a 
fokon már a gyermekek is rájönnek arra, hogy 

miért. Már itt szólok arról, hogy a későbbi gon-
dozása: ritkítás, gyomlálás, kapálás, öntözés. 
— Vájjon sekélyen vagy mélyen áshatta-e N. 
néni a petrezselyemágyat? — kérdezem, mire a 
gyermekek a petrezselyem természetrajzának 
alapján megmondják, hogy a petrezselyemnek 
mély ásás kell, azért, mert vastag és hosszú 
gyökereket ereszt a földbe. 

Ugyanilyen módon megjelöltetjük a rajzon 
a hosszú és a rövidgyökerű sárgarépa ágyait, 
kikerestetjük a sárgarépamagot s abból is el-
vetünk egy sort. 

— Mit láttunk a következő ágyban? — La-
bodát, spenótot, — mondják a gyermekek a 
növénynek mind a két nevét. — Ez már kikelt. 
— Már levelei is vannak. — Abból már főzött 
is N. néni, mert láttuk, hogy több szárról a 
levelet már letépték — mondják a gyermekek. 
— Mikor vethette azt N. néni? — Azt mondta, 
hogy még az ősszel elvetette. — A labodát ősz-
szel is, januárban, februárban is, meg később 
is lehet vetni, az nem fagy ki. Annak nem árt 
a hideg, de igazán csak melegebb időben fejlő-
dik. — Melyik üvegben van a labodamag? 
— Apróbb vagy nagyobb-e, mint a petrezse-
lyem vagy a sárgarépa magva? — Mélyebben 
vagy sekélyebben szórhatta-e el ezt N. néni? 
— Mélyebben azért, mert ez nagyobb mag. A 
nagyobb magokat pedig mélyebben kell vetni. 
— Vessünk el egy sor labodamagot is! — mon-
dom és szemléltetem a labodamag vetését. 

Majd a sóskamagot kerestetem ki s ebből is 
elvetünk egy sort, de sekélyebben, mint a 
labodamagot, mert apróbb mag. Mind a két nö-
vényről megállapítjuk, hogyha leveleit nem tép-
jük ki, felmagzik. N. néni a mult ősszel az érett 
magot összegyűjtötte s elvetette. 

— Mi volt a következő ágyban? — Borsó. 
— A papírszeleten levő írást is elolvastuk. Mi 
volt ráírva. — Az, hogy: „Expressz-borsó." — Az 
korán terem. Az én édesanyám is ilyen fajta 
borsót ültetett, — mondják el tapasztalataikat. 
— Melyik az az „Expressz-borsó"? — kérde-
zem s a gyermekek kiválasztják a magvak kö-
zül, aztán abból is elültetünk egy sort. Szem-
léltetem a kifejtő, velőborsó-fajták magvait is. 
Aztán a másik pillangós növényre, a magra té-
rünk át. Szemléltetjük a többféle babot. A ka-
rósbabot is meg a bokrot is. Az ültetéssel kap-
csolatban rámutatunk arra, hogy a bab már 
nagyobb, azért mélyebben ültetjük és pedig fé-
szekbe. A ládába egy bokor karós és egy bokor 
bokorbabot ültetünk. A borsó és a bab ülteté-
sével kapcsolatban arról is szólunk, hogy eze-
ket jó két-háromhetes időközökben ültetni 
azért, hogy állandóan legyen használnivaló. Rá-
mutatunk arra is, hogy a futóbab és futóborsó 
mellé karókat, ágas-bogas faágakat kell szúrni 
azért, hogy a növények erre rákapaszkodhassa-
nak. Erre a gondos gazdasszony már előre szá-
mít s ha a gazda fákat ritkít, rőzsét vág, ki-
választja a borsó és a bab mellé használható 
karókat, ágakat. Itt a természetrajzi vonatko-
zásra is kitérünk s megértetjük a gyermekek-
kel, hogy a bab és a borsó azért fut fel, hogy a 
napfény jobban érje. Legalább rajzban szem-
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léltetjük a borsó és a bab kapaszkodó kacsait. 
— Mit ültetett N. néni a következő ágyba? 

— Vöröshagymamagot vet vagy dughagymát 
ültet? — Dughagymát. — Kikapartunk s meg-
néztünk néhányat. Hogyan voltak azok a 
földbe dugva? — A csirájuk felfelé, a gyöke-
res végük lefelé volt a földben. — Miért ültet-
hette ezeket így N. néni? — Azért, mert ha csi-
rás végét lefelé teszi a földbe, akkor az nehe-
zen búvik ki a napfényre. Ha így ültetnénk, 
meg kellene a csirának fordulni és úgy felfelé 
törni, — mondják a gyermekek. (Lerajzolom, 
vagy lerajzoltatom.) — Mélyen voltak-e a dug-
hagymák a földben? — Miért nem dugta lejjebb 
N. néni? — Azért, hogy a csira hamarább ér-
hessen napfényre, mert a napfény kell a csirá-
nak. — Dugjunk le néhány vöröshagymát! — 
Csak ágyba ültetett-e N. néni vöröshagymát? 
— Nem, hanem szerte a kertbe. Oda, ahol egy 
kis hely volt. — Ezt úgy mondjuk, hogy „köz-
tes" vetemény. 

— Mi volt a következő ágyban? — Fok-
hagyma, — szólnak a gyermekek, aztán el-
mondják ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, 
majd egy-két gerezd fokhagymát ültetünk a 
ládába. — Vájjon hol vette azt a fokhagymát 
és dughagymát N. néni? — kérdezem s a gyer-
mekek elmondják, hogy a hagyma kétéves nö-
vény s így csak második évben terem magot. 
Ha magvát elvetjük, az első évben csak kisebb 
hagymát kapunk. (Ha nem tudnák, közlöm.) 

Aztán a tök ültetéséről beszélünk. Ennek a 
mozzanatnak anyaga a következő lehet: Na-
gyok a levelei, vastagok a szárai, hatalmas a 
termése. Nagy növény, a gyökereknek sok mun-
kát kell végezniök, hogy felneveljék, azért táp-
dús földet, sok vizet kíván. Ha megvizsgáljuk, 
láthatjuk, hogy messze szétágazó nagy gyökér-
zete van. Gyenge gyökérzet nem tudná a nö-
vényt felnevelni. Levelei is gyűjtik a vizet, a 
talajig is árnyékolják s így védik a talajt az 
erős napsütéstől. Trágyás, porhanyós földbe 
ültette N. néni. Vízgyűjtő tányért is készített 
körülötte. Van bokor- és futótök. Miért célsze-
rűbb a konyhakertben a bokortök? 

— A következő ágyban salátát láttunk. — Ezt 
palántázta N. néni. — Honnan vette, hogyan 
növesztette a palántákat? — Mi minden volt 
még a palántás ágyban? — Honnan vette a 
salátamagot? — Melyik az? — Válasszátok ki 
a magvak közül! — Igen apró mag. Hogyan 
vethette el a palántás ágyba? — Mikor a palán-
ták felcseperedtek, hogyan ültette ki azokat? 
— kérdezem, aztán a palántázó fával néhány 
lyukat fúrunk a ládába helyezett földbe és 
salátapalántát ültetünk. Ültetés közben meg-
magyarázzuk, hogy a palánta gyökereinek egye-
nesen a lyukba kell beleilleszkedniük, mert a 
felfelé hajló gyökerek hamar kiszáradnak s 
nem táplálhatják a növényt. 

— Majd a palántaágy többi növényével fog-
lalkozunk. A paradicsommal, a paprikával, a 
kalarábbal s a káposztával, a bimbóskellel, kel-
káposztával, karfiollal. Felismertetjük ezek 
magvát is, meg palántáit is, melyekből néhá-
nyat elültetünk a ládikóba. 

— Mi volt ebben az ágyban? — Ugorka, — 
mondják a gyermekek, aztán az ugorka ülteté-
séről beszélünk, miközben a következő anyag 
kerülhet felszínre: Tápdús, porhanyó talaj. 
Előre elkészített ágyak. Ritka ültetés. Ahol 
sűrűn kelt, ott ritkítás. A kihúzott szálak el-
palántázása. Nagy növény, azért gyökerének 
munkájára, a földben levő táplálékra és a vízre 
is gondolt N. néni. Azért ültette völgyes ágyba, 
hogy a víz odagyűljön össze. Szólunk arról is, 
hogy a tök mellé ne ültessünk ugorkát. (A gyer-
mekek már a természetrajz keretében tanultak 
alapján tudják, hogy miért. Ha nem tudnák, 
közlöm velük, hogy a tök beporozná az ugor-
kát, az ugorka pedig a tököt s így mind a kettő 
elfajzana.) 

c) A k o n y h a k e r t d í s z í t é s e . Anyag: 
A gazdasszony a konyhakertet díszíteni is 
szokta. Mivel díszítette N. néni? — Mivel dí-
szítette az édesanyátok? — Miféle virágok vol-
tak a mult évben a konyhakertben? — A tiszta, 
rendezett utak, szép konyhakerti növények s 
itt-ott néhány virág igazán kedvessé teszi a 
konyhakertet. Az utakat, a virágokat is gon-
dozni kell. — Voltak-e a kertben virágok vetve, 
elpalántázva? 

d) A g y ü m ö l c s f á k , b o k r o k . Habár a 
gyümölcsöskert fáiról s azok gondozásáról má-
sik tanítási egység keretében lesz szó, mégis 
térjünk ki itt is ezekre s a megfigyelések alap-
ján mondják el a gyermekek, hogy gondozott 
vagy elhanyagoltak-e a gyümölcsfák és a bok-
rok. Ha elhanyagoltak, mit kellene velük tenni? 
Begyakorlás. 

a) ö s s z e f o g l a l á s . A rajz alapján a gyer-
mekek elmondják mindazt, amit a konyhakert 
beosztásáról, annak növényeiről s azok vetésé-
ről, palántázásáról tanultak. 

b) Á r j e g y z é k e k n é z e g e t é s e . Magke-
reskedések árjegyzékét nézegetjük, olvasgat-
juk. Azt a táblázatot is elolvassuk, amely azt 
mutatja, hogy melyik növényt mikor s hogyan 
ültessünk. 

c) K e r t t e r v e z é s . A gyermekek konyha-
kertet tervezzenek más beosztással. A rajz címe 
ez lehet: „Ilyen konyhakertet szeretnék". 

d) A k o n y h a k e r t g o n d o z á s a . A 
konyhakert tavaszi gondozását és a növények 
fejlődését azután állandóan figyelemmel kísér-
jük. Megállapíttatjuk, hogy mi helyes s mi 
helytelen. Ha valamelyik növény nem jól fej-
lődik, keressük a baj okát és ha tehetjük, segít-
sünk rajta. 

A ládába ültetett növényeket állandóan ön-
tözzük, fejlődésüket figyeljük. 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 
Nemzetnevelés. Március hó 15-én megjelent 

számában Bakonyvári Márk szép cikket írt a 
március 15-i nemzeti ünnep kapcsán a tanító 
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és sajtó kapcsolatairól és a tanítónak a köteles-
ségeiről a sajtóval szemben. Habrik István a 
katolikus népművelésről, Fonnay Tibor a fo-
galmazástanítás céljáról, Árpássy Gyula az 
énektanítás pedagógiai jelentőségéről és anya-
gáról, Becker Vendel dr. a főiskolai tanítókép-
zésről, Szilárd János a gazdasági irányú to-
vábbképző népiskola tantervéről értekezik. 

Szabolcsi Tanító. Legutóbbi számának első 
cikkét Jvrassa E. Medárd írta, A népiskola és 
középiskola viszonya címen. Koltai István me-
leg nekrológban parentálja el a magyar peda-
gógia nagy halottait: Fináczy Ernőt és We-
szely Ödönt. A helyes olvasásra való nevelés 
időszerű kérdéseiről Kovács J. András, az ének-
tanításról Vikár Sándor, a tanyai gyermek 
küzdelmes életéről Kozár Gábor írnak cikket. 

Magyar Népiskola. Március havi számában 
A népiskolai szakfelügyeletről, a március 15-i 
nemzeti ünnep jelentőségéről, a tanítóképzés 
reformjáról, a nyolcosztályú népiskoláról és az 
óvodák nyári szünidejéről olvasunk értekezése-
ket Galla Endre, Bucsy Jenő, dr. Karajos 
Gyula, vitéz Rácz Jenő és Szabó Mózes tollából. 

Ifjúsági Vezető. Folyó évi 3. számába „A szé-
kesfőváros közjótékonysági és szociálpolitikai 
tevékenysége" címen Liber Endre, „II. Eákóczi 
Ferenc emlékezete" címen Mesterházy Jenő, 
„A magyar ifjúság és a magyar föld" címen 
Horváth Károly dr., a nagy magyar festőről, 
Székely Bertalanról, születésének százéves for-
dulójával kapcsolatban, Domby József dr., a 
sportstatisztikáról Lápy István dr. írnak tar-
talmas cikket. 

Magyar Tanítóképző. Folyó évi március havi 
számának első helyén Kiss Józsefnek a IX. 
Egyetemes Tanítógyűléssel foglalkozó cikkével 
találkozunk, majd Veress István dr. alapos és 
megfontolt cikk keretében tárgyalja „az ifjúság-
tanulmány lényegét és módszereit". Barcsay 
Károly a meseszövésről, Lux Gyula dr. a német-
birodalmi tanítóképzés új alapelveiről, Rozson-
day Zoltán a nyári fizikai értekezlet megálla-
pításairól értekezik. Az Irodalom-rovat Ken-
doff Károly, Loczka Alajos dr., Kőrös Endre és 
B. Szűcs Ferenc műveit ismerteti, a Hírek-ro-
vatban pedig a nemrég elhalt két kiváló peda-
gógus: Fináczy Ernő és Weszely Ödön életének 
és munkásságának szentel kegyeletes sorokat. 

Laptársunk tízéves jubileuma. A Jövő Út-
jain c. lap, az Új Nevelés Világligájának ma-
gyarországi folyóirata, amelynek legújabb 
száma a falunevelés kérdésével foglalkozik, 
jubileumi évfolyamába lépett. Tíz esztendeje, 
hogy Nemesné M. Márta és Baloghy Mária 
szerkesztésében megindult a világszerte erőtel-
jesen kibontakozott új nevelési mozgalom ma-
roknyi magyar híveinek lapja. Ennek az úttörő 
folyóirat elhivatottságának és nagy érdemei-
nek legjobb bizonysága az a megbecsülés, 
amelyben a pedagógus társadalom széles rétegei 
részesítették. Laptársunknak tízéves jubileuma 
alkalmából a további sikereket kívánjuk. 

Angol tanügyi lapokból. 

Az oktatófilm az angol iskolában. 
The Schoolmaster and Woman Teacher's Chro-

nicle című angol folyóirat januári száma a 
következő érdekes cikkben foglalkozik az ok-
tatófilm kérdésével. 

A tanítóság egészséges ösztöne sok értéktelen 
újítástól védte meg, de sok értékeshez is hozzá-
juttatta az iskolát. Három évvel ezelőtt az ok-
tatófilm kérdése sok heves vitára adott alkal-
mat, de végül is győzött a pedagógiai szempont. 
Az a körülmény, hogy ma már 700 angol isko-
lának van vetítőgépe, elég bizonyíték az oktató-
film életrevalósága mellett. Pedig ezzel a szám-
mal Anglia még nagyon elmarad más orszá-
gokkal szemben. Franciaországban 18.000 isko-
lának van már vetítőkészüléke, Németország-
ban eddig 10.000 iskolát láttak el filmgéppel és 
tervbe van véve, hogy öt éven belül még 60.000 
iskolába vezetik be a filmoktatást. Az oktató-
filmet hamarosan úgy kell tekintenünk, mint 
az iskola nélkülözhetetlen, fontos tanítási kellé-
két, — mondotta F. G. Spencer egyik tanügyi 
konferencián. 

A cikk írója — akinek hosszú tanítói gyakor-
lata van — elragadtatással nyilatkozik a látott 
oktatófilmekről. Alig kezdtek peregni előtte, 
máris felfedezte azoknak óriási horderejét és 
kialakult benne a meggyőződés, hogy az oktató-
film komoly szükséglete az iskolának. 

Az egyik filmnek „Kent gyümölcsösei" a címe. 
Erről a tárgyról — írja a szerző — már szám-
talanszor tanítottam, de nem szégyellem beval-
lani, hogy ez az oktatófilm sokkal jobban mu-
tatta be és érzékeltette azt, mint az én minta-
tanításaim. A bevezetőrész megmagyarázta, 
hogyan feküsznek a gyümölcsösök a dombok 
nyugati oldalán, ahol a nedves, nyugati szél éri 
őket, de meg vannak védve a hideg keleti szél-
től. (Ezt pompásan szemléltették a kelet és nyu-
gat felől jövő fehér nyilak.) Angliának Kentet 
feltüntető térképét s Kentnek dombormű tér-
képét mutatta be azután a film. Ez a vázlatos 
földrajz, amely legkevesebb félórás szóbeli föld-
rajzi tanítást igényelt volna, a filmen egyszerre 
életre kelt és értelemmé vált. Kentnek nagy-
kiterjedésű gyümölcsösei jelentek meg nap-
sütésben mosolyogva s az enyhe szélben hajla-
dozó fák, bokrok között vidámkedvű, dolgos 
munkássereggel. Majd az almának, szilvának, 
epernek, egresnek és a gyümölcsország többi 
lakójának élettörténete következett. Kedves 
mese keretében ismertük meg a csemeteültetés 
és gondozás, a gyümölcsszedés, csomagolás és 
szállítás munkáját, vagyis a gyümölcs útját a 
termelőtől a kereskedőig. A szerző megemlíti, 
hogy magyarázás csak akkor kísérte a filmet, 
amikor erre valóban szükség volt, de egyébként 
maga a kép magyarázta önmagát olyan élén-
ken, annyi élethűséggel, hogy csak a személyes 
tapasztalat nyújthat ennél közvetlenebb tanul-
ságot. 

A másik bemutatott film címe: „Az améba". 
Ez az első film, amit ä biológia oktatására szánt 
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sorozatból bemutattak. A szerzője nem kisebb 
tekintély, mint Huxley Julián professzor. Van 
valami megdöbbentő abban, hogy a film segít-
ségével meg tudjuk figyelni ezeket a parányi, 
átlátszó, élő plazmacsöppeket. Olyanok a képen, 
mint egy nagy kesztyűujj, amely növekszik, 
táplálkozik és oszlódik. Kilenc ilyen parány 
együtt csak egy gombostűfej nagyságának felel 
meg, de mindegyik tele van száz meg száz még 
kisebb élő részecskével. Ezek ide-oda rohannak 
a „kesztyű" átlátszó anyagában, kényszerítve 
azt, hogy szétterjeszkedjék, áldozatát körül-
vegye vagy odaáramoljon egy kis lüktető üreg-
hez, az améba „veséjéhez", amely minden hét 
másodpercben kiürül. íme — mondja az író — 
ezen a filmen valóban a tudományos tények 
„száraz csontja" kel életre. 

Ezután a szerző még két oktatófilmet ismer-
tet s megállapítja, hogy mind a négy bemuta-
tott új film olyan tökéletes, hogy minden bírá-
latot felül áll. A tudománynak ez a csodalám-
pása hivatva van forradalmat előidézni a taní-
tásban, mégpedig sokkal hamarabb, mint gon-
dolnánk. A filmekkel való oktatás a tanítótól 
gondos válogatást fog követelni és ugyanannyi 
munkát, mint a múltban, de a valódi tudásnak 
mérhetetlen segítségévé lesz. A legszárazabb 
földrajzi tényt is felejthetetlen élménnyé fogja 
varázsolni és idővel, kétségtelenül, minden toll-
nál ékesebben fogja megeleveníteni a történelmi 
eseményeket. 

(The Schoolmaster and Woman 
Teacher's Chronicle.) 

Francia tanügyi lapokból. 

Tekintély és szabadság. 
Kezdetben korlátlan a tekintély, mert a kis-

ded tehetetlen és mit sem tud még az életről. 
A kicsiny gyermek teljesen ki van szolgáltatva 
a tekintélynek, csak kiáltozással és haragos fel-
indulással képes ellene védekezni. A gyermek 
fejlődésével párhuzamosan hanyatlik a tekin-
tély. A serdülttel szemben már a tekintély tehe-
tetlen, mert az már a saját belátása szerint in-
tézi dolgait s ha befolyást is gyakorol rá a te-
kintély, ez inkább annak a bizalomnak tulaj-
donítandó, amellyel hajdani nevelői iránt visel-
tetik. 

Az első esztendőkben minden a tekintélyen 
alapszik, ennek egyedüli korlátai a gyermek 
szükségletei, amelyek tájékoztatják és irányít-
ják a nevelőt. 

Ebben az életszakban a tekintély főleg a 
testre gyakorolja a maga hatását, avégből, hogy 
megerősítse, hajlékonnyá, rugalmassá tegye azt 
és hogy hozzászoktassa egynéhány életszabály-
hoz. A test jóirányú hajlamai kedvező előjelül 
tekinthetők a későbbi szabadságra, mert — le-
győzve a test szeszélyeit — előkészítik a fel-
sőbbrendű képességek szabad kifejlését. A test, 
általában véve, önző és követelő, nagyon fontos 
tehát, hogy engedelmes, tanulékony szolgává 
idomuljon. 

Az érzékek kifejlődésének időszakában egyre 

növekszik a szabadság. A gyermek már mozog, 
járkál, mindent kézbevesz, megtekint s megért, 
már kifejti a maga hatalmát az érzékelhető vi-
lágra s megismerkedik különféle, a táplálkozá-
son már kívüleső tevékenységekkel is. Ez a 
mozgás szabadsága, amely megelőzi az erkölcsi 
szabadságot. 

Ha azt akarjuk, hogy a gyermek használni 
tudja a dolgokat és azokkal meghatározott cé-
lokra észszerűen éljen, akkor ezt a szabadságot 
irányítanunk kell. Mert ha ezt elmulasztjuk és 
magára hagyjuk a gyermeket, ez sohasem szerzi 
meg a kézügyességet, a figyelőkészséget, érzék-
szerveinek teljes uralmát, amelyek pedig értel-
mének szolgálatára kell hogy legyenek. Az ér-
zékek rendetlensége, az ügyetlenség a dolgok 
kezelésében: az akarat szabad munkájának 
kerékkötői. 

Az érzékszervek kifejlésének ez az időszaka 
rendszerint a 3—6. évre esik. A tekintély már 
nem parancsoló hatalom gyanánt, hanem mint 
segítőtárs jelentkezik a szülemlő tevékenysé-
gek irányításában. Nem az a feladata, hogy 
megakadályozza az erőkifejtést, hanem hogy 
bátorítson és emellett az észszerűségre, okos-
ságra neveljen. Az anya, aki a veszélytől félté-
ben mindentől visszatartóztatja gyermekét, fé-
lénkké és ügyetlenné nevel. A mozdulatok sza-
badsága, a természetadta spontaneitás bátorí-
tást igényel, nem pedig akadályozó fékeket. Aki 
bizalmat ébreszt a gyermekben az ő saját ké-
pességei iránt, aki felbátorítja őt, amidőn nehéz 
munka előtt áll, az a gyermek erkölcsi szabad-
ságát készíti elő. Viszont az a gyermek, aki 
folyton támogatásra szorul, elveszti kezdemé-
nyezőképességét. 

Az értelem kifejlésének életszakában kezdődik 
az ítéletalkotás és — ennek következménye^ 
ként — az erkölcsi szabadság. Ekkor kell a 
gyermeket gondolkozásra, önálló okoskodásra 
nevelni. 

A 6—10 éves gyermek értelmi erőfeszítése 
mindenekfölött a kíváncsiságban nyilatkozik 
meg, szelleme azonban még nem eléggé tájéko-
zott és tapasztalt ahhoz, hogy egymaga — a 
környezet támogatása nélkül — adja meg a vá-
laszt. Ha a fölmerülő kérdések megoldása egye-
dül a gyermekre háramlik, akkor túlcsapong a 
képzelete: minthogy nincs elegendő ismerete és 
tapasztalata, mindent lehetségesnek tart s a 
legkülönösebb és káprázatosabb válaszokat leli. 
Saelleme eltévelyedik, az ész helyét a képzelet 
foglalja el, ez meggátolja a tárgyilagos ítélet-
alkotást és megakadályozza az értelmi szabad-
sák kifejlődését. 

A nevelő művészete: felhívni a gyermek aka-
ratát, hogy tisztán lásson és ő maga adjon ma-
gának helytálló magyarázatokat. 

A serdültség időszakában a gyermek már nem 
a felnőttek, hanem csupán a saját ítéleté-
ben bízik meg. Ezek az ítéletek határozottak, 
kategorikusak. A serdült azon van, hogy sza-
bad lénynek a benyomását keltse önmaga előtt 
és hogy mindenről önállóan ítélkezhessél?. Vi-
tába száll a tekintéllyel, avégből, hogy saját-
magának adjon igazat. 
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Ez az életkor különösen veszélyes, mert a 
megnyilatkozni akaró személyiség még nem 
szerezte meg azt a szilárdságot és éleslátást, 
amely lehetővé tenné a biztos ítélkezést és a 
függetlenségi vágynak helyes kielégítését. 

A serdült ostobának tartja azt, aki másként 
gondolkozik. Segíteni kell őt, hogy kivívja a 
maga szabadságát: úgy kell vele bánni, mint 
a felnőttel; oly társakkal kell őt körülvenni, 
akik fölébresztik lelkesedését és csodálatát; ki 
kell benne fejleszteni az egyéni felelősségérze-
tet. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a 
serdült függetlenségének és önálló ítélkezésé-
nek megnyilatkozása éppen abban áll, hogy ő 
maga választja ki azokat, akiknek bámulattal 
adózik: az eszményképeit. S hogy ezt az ideált 
ne gonosztevőben, hamis nagyságban találja 
fel: ez a nevelőnek a legelső tiszte. 

Bár hetvenkedik a maga függetlenségével, 
azért a serdült mégis befolyásolható, szabadság-
szomját mérsékelni lehet a környezet erkölcsi 
értékének felhasználásával. A tekintélyre tehát 
nehéz, de hálás szerep vár: azt az érzést kell 
a serdültben keltenie, hogy — távol attól a szán-
déktól, mintha személyiségének független ki-
fejlését gátolni akarná — csak erősíti őt tudá-
sában és ennek kapcsán mind többet és többet 
bíz felelősségére és kezdeményezésére. Ez még 
nem teljes szabadság, de mindenesetre a sza-
badságnak az a foka már, amely a személyes 
felelősség révén előkészíti a teljes függetlensé-
get. A tekintély most már nem parancsol, ha-
nem megosztja a felelősséget a szabadság gya-
korlásában. A serdültnek természetes elbizako-
dottságára mérséklőén hat a csalódástól való 
félelem s ezért szívesen veszi igénybe azokat a 
tanácsokat, amelyeket diktáltan visszautasí-
tana. A tekintély immár nem a hatalomban, az 
erőszakban nyilvánul, hanem erkölcsi tekin-
téllyé alakul át, amelynek hatása annál na-
gyobb, mennél inkább megnyeri a serdült bi-
zalmát és ragaszkodását. Jean Viollet. 
Éducation (Párizs), 

1935 februári szám. 
Lengyel tanügyi lapokból. 

A tanító szerepe az újkori iskolában. 
Az új tanítási irányok tulajdonképen nem 

hoznak új eszméket az iskolába, mert az olyan 
kívánalmak, mint az önállóság, tevékenység al-
kotásképesség, társadalmasítás, érdeklődéskeltés, 
már rég szerepeltek pedagóg-usok munkáiban. 
Az eszmék érvényesítése azonban nem volt ki-
elégítő s azért az újkori iskolában másként kell 
eljárni, hogy a rég hirdetett eszméket meg Í3 
valósítsuk. így korunkban nem elegendő csak 
tanítani, vagyis bizonyos ismeretekkel telíteni 
a tanulót, hanem arra kell őt képesíteni, hogy 
önállóan megszerezhesse ezeket az ismereteket, 
vagyis elsajátíttassuk vele a tanulás ügyességét. 

Az önálló tevékenység fejlesztését eddig is a 
tanítás egyik céljának tekintették, de a cél el-
érése érdekében annyira elaprózták a kérdése-
ket, annyira sok kisegítő kérdést eszeltek ki, 
hogy a feleletet szinte a szájába rágták a gyer-
meknek és ezzel az önállóságot egészen elnyom-

ták. Emellett a feleletet egész mondatban köve-
telték, amivel a tanuló kifejezésmódját egészen 
eltorzították. 

Az új tanítási eljárás mellett sem szabad mel-
lőzni a kérdéseket, de ezeknek általánosabb ter-
niészetűeknek kell lenniök, hogy nagyobb teret 
engedjenek a gyermek kezdeményezésének, 
hogy szélesebb tartalmú feleletet tegyenek lehe-
tővé. Ehhez a tanítónak megfelelően elő kell 
készülnie. Tudatában kell lennie annak, hogy 
az ő irányító közreműködése nélkül a gyermek 
nem érheti el a kívánt célt, de mindamellett 
úgy kell eljárni, hogy a gyermek érezze saját 
erejét, örvendezzen képességének és önállónak 
érzett munkája eredményének. Alig észrevehe-
tően, de a legnagyobb céltudatossággal kell fej-
lesztenie a gyermek tevékenységét és minden 
körülmények között elvezetnie az előre kitűzött 
célok eléréséhez. Látszólag a gyermek tevé-
kenységének engedi át a helyet, a valóságban 
azonban gondolkodása, idegzete erősebben dol-
gozik, mint bármely más eljárásnál. Pontosan 
kell ismernie és követnie, sőt előrelátnia a gyer-
mek gondolkozási folyamatát, hogy megakadá-
lyozza ennek minden elhajlását s megadja neki 
a helyes irányt. Nagy súlyt kell helyezni arra, 
hogy a gyermek ne érezze a munka kényszerét. 
Mivel azonban, különösen az alsó fokon, a gyer-
mek képtelen arra, hogy rendszeresen gondol-
kozzék, a tanító feladata lígy irányítani érdek-
lődését, hogy nem érezve az irányítást, éppen 
azt a munkát válassza, amelyet végeztetni akar. 
Ezen törekvésnél nagy segítségére lesz, ha tel-
jesen ismeri a gyermek egyéniségét. Ha ugyanis 
ki akarjuk a tanításban használni a gyermek 
közreműködését, minden oldalúlag meg kell is-
mernünk vágyait, törekvéseit, gondolkozásmód-
ját, kedvteléseit és hibáit. Ezt nem érhetjük el 
a rövididei iskolai együttlét folyamán, tehát 
fel keli keresnünk e célból az utcát, a játékteret 
és a szülői házat is. 

Mindezekből következik, hogy a mai tanító 
munkája az általa vezetett osztály tanulóival 
való együttműködésből, sőt együttélésből áll, 
és pedig minden körülmények és a gyermeki 
élet minden megnyilvánulása között. 
Miesiecznik Pedagogiczny, Jan fíohucki. 

1934. évi 6—7. számai. 
Német tanügyi lapokból. 

A „térképemberke" 
Jakob Proliaska (Hörsching, Felső-Ausztria) 

a következőkben ismerteti egyik földrajzi taní-
tási órájának a menetét: 

Az itt következő tanítási óra, amit iskolám 
harmadik osztályában minden évben azonos 
módon bonyolítok le, árra kíván rámutatni, 
hogy valamely természeténél fogva száraz 
anyagot (ez esetben a fővilágtájaknak a tér-
képen való megismertetését) hogyan lehet egy-
szerű eszközökkel, játékosan közelvinni a ta-
nulók érdeklődéséhez. A szóbanforgó óra le-
folyása a következő: 

A tanító elmeséli, hogy az elmúlt éjszakán 
különös álma volt. Azt álmodta, hogy minden 
a feje tetején állt. Az embereknek, akikkel ta-
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lálkozott, fent volt a lábuk és lent a fejük; a 
fák gyökerei az ég felé meredeztek; egy nyúl, 
amely átszaladt az úton, felfelé kalimpált a 
lábaival és még a halak is fordítva, a hasukkal 
felfelé fordulva úsztak a vízben. (A gyermekek 
maguktól szívesen egészítik ki, utánzó fantá-
ziával, a furcsa, fordított képet.) Eleinte mulat-
tatott a dolog — meséli tovább a tanító —, de 
amikor éreztem, hogy az én lábaim is elválnak 
a földtől és kezdek fejtetőre állani, szédülés 
fogott el és fájt a fejem. Szerencsére felébred-
tem és örültem, hogy mindez csak álom volt. 

A mese elhangzása után csaknem mindig akad 
tanuló, aki eldicsekszik, hogy ő is tud a fején 
állani, vagy a kezén járni; mások a cirkuszra 
hivatkoznak, ahol ilyen „fordítva" járó embe-
reket láttak. A tanító erre megjegyzi, hogy a 
vásári mutatványos bódékban valóban lehet 
látni efféle mutatványokat, egyik-másik gyer-
mek utána is tudja csinálni a könnyebb gya-
korlatokat, ámde rendes körülmények között az 
ember járásra használja a lábát és fent viseli 
a fejét. 

(Most egy faliképet, amelyen több különféle 
tárgy látható, fordítva akasztunk a táblára. 
A gyermekek mulatságosnak találják a dolgot.) 

A tanító megjegyzi: Ügy-e nem nehéz vala-
mely képet helyesen tartani és nézni? 

Tanuló: Kérem, tanító úr, az én kis testvé-
rem mindig fordítva nézi a képeket! 

Tanító: Igen, az egészen kisgyermekek több-
nyire ezt teszik, mert nekik még nincs tiszta 
fogalmuk a tárgyak valódi helyzetéről. 

(A tanító ezután különféle dolgokat: embert, 
állatot, fát, virágot, házat, hegyet, kocsit stb. 
ábrázoló kis képeket vagy rajzokat oszt szét 
a gyermekek között, akik azokat minden fel-
szólítás nélkül, mindjárt helyes állásban rakos-
gatják maguk elé.) 

Tanító: Mondjátok meg, mi van a képecslté-
ken fent és mi lent? 

Tamilok: Az embernél a fej van fent, a láb 
lent, a fánál a korona fent, a gyökér lent, a 
háznál a tető fent, az ajtó lent stb. 

A tanterem alaprajzát 1:10 mércékben már 
az előző órán elkészítettük közös osztálymunká-
val, most a csomagolópapirosra rajzolt tervet, 
amelyen nincsen semmiféle írásos magyarázat 
vagy jel, a táblára akarjuk akasztani.) 

A tanító megkérdezi: Hogyan lehet az ilyen 
tervrajzot vagy térképet helyesen felfüggesz-
teni? Űgy-e ez nem olyan egyszerű, mint az 
előbbi képecskéknél. Miért? A tervrajznak nin-
csen feje és lába, mint az embernek, nincsen 
koronája és gyökere, mint a fának. . . Hát akkor 
mi a tervrajzon a fent és mi a lent? 

A gyermekeknek többnyire az a véleményük, 
hogy teljesen egyre megy, hogyan függesszük 
fel a tervrajzot, mert hiszen nincsen feje, tehát 
nem is lehet „fejtetőre" állítani. Csak nagy-
ritkán hangzik el a helyes felelet, tudniillik, 
hogy alapjában véve tényleg mindegy, hogyan 
akasszuk a táblára a térképet, de a valódi hely-
zet világos megítélése kedvéért a már előbb 
megismert „szélrózsát" is oda kell rajzolni a 
tervrajz mellé, megfelelő helyzetben. 

A tanító természetesen az osztály általános 
véleményéhez alkalmazkodik és a problémát a 
következő szemléltető módon oldja meg: 

— Rajzoljunk a tervrajznak fejet és lábat s 
hogy teljes ember legyen, rajzoljunk karokat is. 

(Csomagolópapirosból fejet, lábakat, karokat 
vágunk ki és azokat a gyermekek nagy mulat-
ságára a táblán rajzszögekkel a tervrajz meg-
felelő oldalaihoz erősítjük.) 

— Űgy, most kész a mi térképemberkénk! 

Ez a rajz a szerző eredeti rajza után készült. Ha tanítá-
sunkban alkalmazni akarjuk a „térképemberkét", akkor 
természetesen az égtájak magyar neveinek kezdőbetűit 
kell használnunk. A Ny és K betűket külön kartonlapokra 
írjuk, hogy a „térképemberke" két kezében felcserélhetők 

legyenek. 

Ezután következik az égtájak helyének (irá-
nyának) megállapítása a tér képember kén, majd 
az égtájak rögzítése a tanulók emlékezetében. 
A szerző ezt a következő módon végzi: 

A fej (Kopf) mindig fent (oben) van; fent 
van észak (Norden) is. 

Kopf, oben, Norden. 
A három szóból kicsengő mássalhangzók: 

o—o—o. Ez a három o betű emlékezteti a ta-
nulókat észak helyére (irányára); ezenkívül a 
térképemberke hajfürtjeinek N-alakja is jó 
emlékeztető. 

A dél (Süden) emlékezetbevésése így törté-
nik: A lábak (Füsse) mindig lent (unten) van-
nak; lent van dél (Süden is). 

Füsse, unten, Süden. 
Kihangzó betűk: ü—u—ü. Ez a három betű 

lesz a dél (Süden) emlékeztető jele. 
A nyugat (West) és kelet (Ost) helyének (irá-

nyának) emlékezetbevésésére a cikk írója a 
földrajzi órákon oly sokszor elhangzó WO? 
(hol?) szócskát használja. Ezt a gyermekek 
könnyen megjegyzik s ha a két táblát felcserél-
jük az emberke kezében, rögtön tiltakoznak, 
mert az így leolvasott OW szónak nincsen előt-
tük semmi értelme és jelentősége.1 

1 A mi iskoláinkban az emlékezetbevésést talán a 
következő módon lehet elősegíteni: fej, fent, észak, 
kihangzó betűk: e-e-é; láb, lent, dél, közös mással-
hangzó: 1-1-1. A nyugat és kelet rögzítésére esetleg a 
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A Nap látszólagos napi útját keletről nyu-
gatra a cikk szerzője a következő módon vési 
a gyermekek emlékezetébe: A Nap felkel: 0 ! 
A Nap eltűnik: Weh! OwehP 

Hogy az osztályterem tervrajza „térképem-
berke" formájában nagyobb érdeklődést váltott 
ki a gyermekeknél, mint az elvont tervrajz, azt 
nem kell különösebben hangoztatni s a „térkép-
emberke" lemásolását a saját füzetébe a gyer-
mekek többnyire maguk kívánják és szívesen 
meg is csinálják. 

A következő tervrajzoknak és térképeknek 
(az iskolaépület alaprajza, a község tervrajza, 
a járás és a megye térképe stb.) elég csupán 
utalni a „térképemberkére", talán úgy, hogy az 
új térképet egyik tanuló egyszerűen a nyakába 
akasztja és mint húsból-vérből való „térkép-
emberke" áll a társai előtt. így a világtájak 
azonnal a gyermekek szeme előtt vannak s idő-
vel a szó valódi értelmében hússá-vérré válnak. 

Pädagogischer Führer. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

A magyar testnevelés fejlődése és szervezete. 
lvánliovits Kálmán tanulmánya. Budapest, 1935, 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadása. 

Ivánkovits Kálmán a testnevelésre vonat-
kozó irodalomban már előkelő helyet vívott ki 
nevének műveivel, amik egymásután keltettek 
méltó feltűnést azok előtt, akik a modern kul-
túra rohamos fejlődését figyelemmel kísérik. 
Nemrég jelent meg A testnevelési jog című jog-
történeti műve, majd ugyanennek második ki-
adása, az Orsz. Testnevelési Tanács kívánsá-
gára kibővítve a vonatkozó jogszabályok gyűj-
teményével s voltaképen ez a műve is, ami 
most jelent meg, amazoknak a kiegészítésére 
íródott, a magyar testnevelés és sport kialaku-
lásának és szervezetének ismertetése végett. 

Az érdemes szerző mindjárt tanulmánya elő-
szavában fölsorolja azokat a rokontárgyú mű-
veket és azok szerzőit, amelyeket forrásul föl-
használ, hogy műve annál teljesebb lehessen. 
Ebből, de magából a tanulmányból is látjuk, 
hogy a testnevelés, általában a testi kultúra 
ügye milyen szélesskálájú, az élet és a tudo-
mány mily sok érdekét és ágazatát érinti, 
mennyi minden más szemponttal érintkezik és 
függ össze és főkép, hogy mindezek megérteté-
sében, tanulmányozásában, hangsúlyozásában 
a modern nevelés mennyi megszívlelnivaló 
igazságát propagálja Ivánkovits Kálmán érté-
kes tanulmányával. 

Mindenekelőtt rövid, mégis tartalmas és szép 
történetét ismerteti a testi kultúra tudományá-
nak. Vázolja a klasszikus kor, vagyis a görög 
és római szellem megbecsülését, mellyel a testi 
nevelés és sport művelését gondozta, hogy 
szinte életszükségletnek tekintette és olimpiai 

nyak szót lehetne használni: a nyak felé vezetnek a 
karok, tehát ny-a-k. 

s Nekünk nincs szükségünk ilyen erőltetett „fo-
gás"-ra, hiszen a kelet és nyugat szó maga magyaráz 
és emlékeztet. 

ünnepekkel is kiemelte a mindennapos élet 
szürkeségéből. A rómaiak pláne állami föladat-
nak tekintették a testnevelést és eszményi atlé-
ták képzésére törekedtek, akiket szobrok állí-
tásával is megtiszteltek. A példák és előzmé-
nyek után tér rá a magyar testnevelésre. 

Első fejezetében az ősmagyarok testi kultú-
ráját rajzolja meg, majd a gyermeknevelés 
fegyelmező törekvéseit, a gyakorlatokat, az 
aszkéta-élet előnyeit, a lovagi intézményt és az 
ősi erények ápolását. Jellemzi Comeniust, aki 
nemcsak pedagógus, de sportember is volt, 
amint a híres Orbis Pictus is bizonyítja. Majd 
vázlatosan ismerteti a következő korszakok 
testnevelési intézményeit és szokásait, Ürményi 
Józsefet, a Ratio Educationis-t, a külföldi ha-
tásokat s a hazai testnevelés úttörőit és iro-
dalmi szószólóit. Leírja az 1848-i legelső magyar 
tanítógyűlést, az elnyomatás idején az abszolu-
tisztikus osztrák önkényuralom intézkedéseit, 
majd eljut az 1868. évi XXXVIII . t.-c.-hez, mely 
már köteles tantárggyá teszi a testnevelést. 

A tanulmány további részei már a mai test-
nevelés kifejlődését tárgyalják. A II. fejezet az 
iskolai testnevelés mai állapotáról szól, tanter-
vekről és utasításokról s az ezek között kiala-
kult tervszerű tornászairól, cserkészetről, ver-
senyekről s a nagyarányú sportszellemről, mely 
mai társadalmunkat áthatja. 

A III. fejezet a társadalmi testnevelés fejlő-
dését és szervezetét ismerteti, annak történelmi 
előzményeivel együtt. Majd az evezés, korcso-
lyázás és az egyesületi élettel együtt fejlődő 
atlétikát. A futballt, tenniszt, gyephokkit, ping-
pongot és az olimpiai játékokat se mellőzi és 
ismerteti a testnevelés társadalmi és hivatalos 
alakulatait és szervezeteit, az oktatást, a kül-
földi érintkezéseket. 

Végül a IV. fejezetben az iskolából már ki-
került ifjúság kötelező testnevelését tárgyalja; 
az egyesületeket, a törvényeket, a leventeintéz-
mény szépségeit, mely a valláserkölcsi nevelés 
sikerét is szolgálja, egyúttal javaslatokkal is 
áll elő, amik a testnevelés érdekében szüksége-
sek volnának. 

Mindezt és a sportintézmények kölcsönös ha-
tását és egymásbakapcsolódását Ivánkovits 
gondos térképszerű ábrával illusztrálja és ezzel 
úgyszólván a testnevelés nagy hálózatáról, je-
lentőségéről és jövőjéről éppúgy, mint múltjá-
ról egyaránt teljes képet ad. Azt hisszük, hogy 
Ivánkovits Kálmán műve nagy lendületet fog 
majd adni a testnevelés további rohamos fejlő-
désének, valamint az egészséges és kívánatos 
magyar sport nemes irányú fölvirágzásának. 
Ivánkovits könyve nemcsak fölötte érdekes, de 
tudományos szempontból is pedagógiai és szép-
irodalmi fontosságú, melynek értékét a gyakor-
lati eredményekben mindenesetre tapasztalni 
és látni fogjuk. 

Azok, akik a művet meg akarják rendelni, fe-
lesleges külön írásbeli megrendelést küldeni, 
elegendő a 21.574. számú „Magyar testnevelés 
fejlődése és szervezete" című postatakarékpénz-
tári csekkszámlára a könyv ára fejében 1 pen-
gőt befizetni, amelynek ellenében a befizető-
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ként megjelölt címre azonnal küldik a könyvet. 
Azoknak, akik a Néptanítók Lapjára hivat-

koznak és akik az 1 pengőt 1935 május hó l-ig 
befizetik, a könyvet portómentesen küldik. 

„Magyar irodalmi ritkaságok." Szerkeszti: 
Vajthó László. (Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda.) 

A Vajthó László szerkesztésében megjelenő 
könyvsorozat, amelyet a magyar olvasóközön-
ség immár nemcsak általánosan ismer, de sze-
retetébe is fogadott, újabb három kötettel gya-
rapodott. A közelmúltban hagyta el a sajtót a 
sorozat 28., 29. és 30. kötete. 

A huszonnyolcadik kötet Horváth István: 
„Magyar Irodalomtörténet"-ét közli. Horváth 
István volt a X I X . század derekán Kazinczy 
elveinek legmozgékonyabb képviselője, a Marci-
bányi-Intézet lelke, mint egyetemi tanár pedig 
egy sereg ifjú költő és tudós állandó sugalma-
zója, akikre főként őstörténeti kutatásaival 
gyakorolt szokatlanul nagy hatást. Előadásai 
alapján a magyar irodalom múltjáról készített 
s vezérfonalnak szánt kompendiuma felfogásá-
ban és módszerében egyik legeredetibb lánc-
szeme azoknak az első kísérleteknek, melyek 
Toldy előtt szellemi multunk rendszeresebb át-
tekintésére törekedtek. Régibb literatúránk tar-
talmi anyagát Toldy előtt Horváthnál jobban 
senki sem ismerte s annak elbírálása körül 
nála érdemesebb munkát más alig végzett. 
Horváth összesen 36 tételben tárgyalja iro-
dalmi multunkat s tételei fele a reformáció 
előtti, fele az ezutáni kort ismerteti egészen a 
Tudományos Akadémia megalapításáig. A feje-
zetek élén azok tartalmi kivonatát adja s ezek 
a kivonatok úgy vannak megfogalmazva, hogy 
nemcsak a fejezetek tárgyát tüntetik fel, ha-
nem a szerző felfogását is visszatükrözik. 

Horváth érdemeit s munkájának jelentősé-
gét nem csökkentik népünk s nyelvünk erede-
tére és rokonságára vonatkozólag irodalom-
történetében is vallott ábrándjai sem, amelyek 
szerint például Egyiptom — az emberi kultúra 
bölcsője — és a vele szomszédos országok mind 
a miénk voltak, így az emberi nem története 
voltaképen a magyarokkal kezdődik. — A 
könyv bolti ára: 1-50 P. 

A sorozat huszonkilencedik kötete a „Magyar 
Reneszánsz Ír óh" Kardos Tibor által összeállí-
tott és a virtuális Magyarországról írt cikké-
vel bevezetett antológiáját adja. Az antológia 
célja, hogy szemelvényekben tárja fel a ma-
gyar renaissance problémáit, gondolatvilágát, 
fejlődésvonalát és szépségekben maradandó 
életét. Minden íróhoz rövid életrajzot, mélta-
tást füz Kardos Tibor s pár szóval jellemzi is 
a közölt szemelvényt. Bevezető cikkében pedig 
bemutatja, hogyan alakította ki nálunk a hu-
manista ízlés terjedése a virtuális életszemlé-
letet, hogyan tudta a magyarság a humaniz-
mus valóságfeletti erejével ellensúlyozni az or-
szág testének szétszakítottságát és nyert ezen 
összefogó erő által az elveszett valóságos 
Magyarország helyett egy eszmei, virtuális 
Magyarországot. A kötet Vitéz János, Janus 
Pannonius, Hunyadi Mátyás, Callimachus Ex-

perikus, Galeotto Marzio, Antonio Bonfini, 
Bartholomeus Pannonius, Nicolaus Olahus, 
Mindszenti Gábor, Forgách Ferenc, Istvánffy 
Miklós, Bornemisza Péter, Enyedi György, 
Gyergyói Albert, Rimay János és Zrínyi Mik-
lós leveleiből, illetőleg munkáiból közöl sze-
melvényeket. — A kötet bolti ára 2-— P. 

A sorozat harmincadik kötete Greguss Ágost: 
„írói Arcképek" című gyűjteményes munkáját 
tartalmazza, amelyet dr. Mellinger Kamilla 
rendezett sajtó alá, látott el előszóval és jegy-
zetekkel. Greguss Ágost egyike irodalmunk 
legérdekesebb egyéniségének, aki szívvel és 
ésszel, tollal és tettel küzd eszméi megvalósí-
tásáért Magyarország ama kietlen korszaká-
ban is, amidőn legjobbjaink visszavonultak és 
jórészt mélységes letargiában senyvedtek. Nem 
csügged amiatt, hogy az élők nem jönnek se-
gítségére, segítségül hívja, halottaiból feltá-
masztja azokat, akik minden korban és időben 
a legtüzesebben szerették a hazát: a magyar 
eszme, a magyar szabadság költőit és íróit. így 
jelennek meg az 1853—55. években a Pesti 
Napló hasábjain, a „Jeles íróink csarnoka" ro-
vatban azok az írói arcképek, amelyek ennek 
a kötetnek tartalmát adják. Az adatok itt-ott 
talán elavultak, de a jellemzések mindegyiké-
ben elénk világít Greguss tiszta, nemes lelke, 
amely teljes erejével is mindenekelőtt a ma-
gyar nemzeti lét fenntartásáért küzd. — A kö-
tet bolti ára: 4-— P. 

Tavaszi áradás. Tanka János versei. (1934.) 
Melegszívű, a természetet imádó, a családi bol-
dogságot mindennél többre becsülő író mun-
kája ez a kis negyvenhatoldalas füzetecske, 
amelynek olvasása igaz élvezetet okoz. A Je-
genyék, Telehold, Hegyek, Jöjj a faluba, Ne 
várjál, Tenéked, Napsugár című versei a kötet 
legszebb költeményei. De a többi is arról tanús-
kodik, hogy írójuk nemcsak meglátja, de át is 
érzi s érzéseit megkapó közvetlenséggel poétikus 
formába tudja kifejezni. 
A Saar-vidéki népszavazás. Irta dr. Czakó Ist-
ván. (1935. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyv-
kiadó és Nyomda R.-T. Pécsett.) 
_ Czakó István egyik legalaposabb ismerője az 

úgynevezett fcéfceszerződéseknek. Legújabb fü-
zete különlenyomat a Külügyi Szemle utolsó 
számából s amellett az Europäische Revue c. 
előkelő folyóirat decemberi számában németül 
is megjelent. Történeti visszapillantás nyitja 
meg a fejtegetéseket. Megtudjuk, hogy annak 
idején Clemenceaunak az volt, a törekvése, hogy 
Elszász-Lotharingiával együtt a Saar-vidéket 
is egyszerűen Franciaországhoz csatolják. A 
győzők akkori felfogására jellemző, hogy ennek 
a vidéknek 650 ezer főnyi lakosságából 342 (!) 
francia lélek volt az 1923. évi hivatalos statisz-
tikai adatok szerint. Megokolja azonban ezt a 
vágyat az a körülmény, hogy a medence érté-
két 1 milliárd s 60 millió aranymárkára lehet 
becsülni. A szerző tanulmányából megtudjuk 
még, hogy milyen körültekintő munkálatok tet-
ték lehetővé a népszavazásnak bámulatosan 
sima lefolyását. Megírja még a szerző, hogy 
a franciák már a népszavazás előtt is elég 
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tisztán látták a szavazás eredményét. Épp 
ezért arra törekedtek, hogy a szavazás előtti 
állapot, autonómia formájában továbbra is 
fennmaradjon. A Saar-vidék lakossága azon-
ban németnek vallotta magát s ennek ered-
ményekép a népszavazás tiszta helyzetet terem-
tett. 

Dr. Olay Ferenc: „Mit tanítanak a románok!" 
Válasz Kiritescu Constantinnak. Budapest, 
1935, a Magyar Nemzeti Szövetség kiadása, 45 1. 

Dr. Olay Ferencet nem kell lapunk olvasói-
nak bemutatni. Még a háború előtt jelentek 
meg a külföldi iskolákkal foglalkozó cikkei e 
hasábokon. A világháború caesurája után ér-
deklődési köre eltolódott oly területre, ahol 
úttörő munkát kellett végeznie, mégpedig több 
irányban: foglalkozott az elszakított magyar-
ság kultúrája ellen indított irtó hadjárattal, a 
pusztítás után előállott helyzettel, valamint 
magyarok külföldi és külföldiek magyar vonat-
kozású tevékenységével a tudomány, irodalom 
és művészet terén; végül felkeltette a közfigyel-
met a külföldi tankönyvek magyar vonatkozású 
— sajnos, legtöbbször téves — adataival szem-
ben. E téren közismert összefoglaló műve: 
„Magyarország a külföldi tankönyvekben." Fon-
tos az ilyen irányú munka, mert a túlsó olda-
lon rendkívül érzékenyek, kákán is csomót ke-
resők: például az itt is ismertetett Kolumbán 
István-féle könyv miatt a magyar kormányt 
támadták bukaresti és prágai lapok, pedig Ko-
lumbán egy nem hivatalos egyesület pályadíját 
nyerte és könyve is a szerző kiadásában jelent 
meg, amihez a magyar kormánynak semmi 
köze. Ellenben az Olay által ismertetett és fel-
dolgozott könyvek államilag engedélyezett tan-
könyvek. Legújabb munkája válasz Kiritescu 
(a román közoktatásügyi minisztérium felügye-
lőjének) „Szellemi lefegyverzés" című füzetére, 
amelyben a román szerző két magyar tankönyv-
ből kiragadott három idézet alapján minket 
akart a világ közvéleményének ítélőszéke elé 
állítani, mint a békebontás kútfejét, pedig mi 
csak siratjuk azt, ami elveszett. . . Olay tanul-
mányában 26 (!) román tankönyvből gyűjtött 
idézettel felel. Arcpirító gyűjtemény, ahol ve-
szett kutyáknak nevezik a magyarokat (de ez 
a román király szerint, akinél szóvá tették: 
„csak korrajz"!) s ezt nemcsak a román gyer-
mekek tanulják így, hogy megszeressék orszá-
guk lakosságának jelentékeny részét kitevő 
magyax-ságot, de szegény magyar testvéreink 
is. Túl a nemzeti szemponton, pedagógiailag is 
abszurdum, amit a román tankönyvírók mű-
velnek. A román tankönyvek ismertetésén túl-
menően megrajzolja azt a nemzetközi tevékeny-
séget, amelynek célja kiküszöbölni a tanköny-
vek izgató, más népeket becsmérlő kitételeit, 
amelyben Magyarország tevékeny részt vesz. 
Üdvözölnünk kell, hogy az alaptalan támadást 
erélyesen visszautasítja, nem szabad ma is a 
háború előtti idők hibájába esni, amikor nem 
akartunk tudomást venni a koncentrikus táma-
dásokról... Kívánatos, hogy a legújabb román, 
cseh és jugoszláv tankönyvek is szerző szak-
avatott tollával feldolgozást nyerjenek. A kis 

tanulmány előzőleg franciául is megjelent (és 
igen nagy érdeklődést keltett), hogy az elfogu-
latlan külföldi is láthassa azt a szellemet, ami 
Európát a Balkántól elválasztja. A magyar ki-
adás ára 1 P (a franciáé 15 P), a Magyar Nem-
zeti Szövetségnél (V, Géza-utca 4) és könyv-
kereskedésekben kapható. 

Dalos tornajátékok a tornaünnepély díszítésére. 
Iskolák, cserkészek, leventék számára. II. kiadás. írták: 
Babócsay János és Tóth Nándor. A testnevelési tör-
vény előír ja , hogy a testnevelési anyagból az iskolák 
nyilvános ünnepélyt t a r t sanak . Szerzők könyvükben 
12 olyan tornagyakor la to t á l l í to t tak össze, ami szívet, 
lelket gyönyörködte t és emellett a hazaf ias érzést 
ápolja. Különös tekintettel vol tak a fiúk és leányok 
gyakor la ta i ra . A r i tmikus mozdu la tokhoz eredeti dal-
lamok is v a n n a k adva, amelyek egyszerűek és mégis 
fü lbemászóak. Elemi és középiskolások, fiú- és leány-
tanulók egyarán t jól haszná lha t j ák , amit bizonyít az 
is, hogy az első kiadás 1000 pé ldányban egy hónap 
alatt elfogyott . Két év u tán mos t vál tozatlan tar ta lom-
mal ú j r a megjelenik a könyv, amely 1-50 P-ért szer-
zőknél Bátaszéken kapható . 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Friedrich Schneider: Katholische Familien-

erziehung (Katolikus családi nevelés). Herder 
& Co. kiadása, Freiburg. 1935, X V I + 342 lap, 
ára vászonkötésben 6 márka 60: 

Világszerte feszültséggel telített korunkban a 
társadalom abbeli törekvésében, hogy a kibon-
takozás és boldogulás útját egyengesse, mind-
jobban felismeri a nevelésügynek fontosságát, 
sőt már-már ebben látja azt a csodaszeit, amely 
az emberiséget a nyomasztó bajok alól fel fogja 
szabadítani. Ebben a folyamatban örvendetes 
jelenség az is, hogy a köznevelés mellett állan-
dóan homloktérbe kerül a családi nevelés, mint 
a hatékony emberképzésnek ősforrása. 

A szerző, Németországban a katolikus neve-
lésnek és neveléstudománynak egyik oszlopos 
képviselője, ebben a derék könyvben a nemes 
üggyel és saját személyével szemben hivatást 
teljesít: a családi nevelésnek hatalmas terüle-
tét valamennyi vonatkozásban feldolgozza a 
tudomány legújabb eredményeinek szemmel-
tartásával, jó értelemben vett népszerű előadás-
ban és személyes családapai tapasztalatainak 
bő értékesítésével. Híven a címhez, fejtegeté-
seinek középpontjában mindvégig a család áll. 
A gazdag anyagot tervszerűen a következő 14 
fejezetben tárja az olvasó elé: 1. Házasság és 
család. 2. A családi nevelés jelentősége. 3. A há-
zastársak kiszemelése (kárhoztatja a vegyes-
házasságot). 4. Családismeret (kutatás). 5. Ne-
velés a születés előtt. 6. Keresztség és névvéd-
nökség. 7. A család vallásos légköre. 8. A kis-
gyermek nevelése (gyermekhibák, főleg dac). 
9. Jutalmazás és büntetés (részletesen a testi 
fenyítésről). 10. Játék és munka, 11. A vallásos 
gyermeknevelés. 12. Az irodalmi nevelés (mesé-
lés és felolvasás otthon, csendes magánolvasás, 
színházjátszás-bábjáték, színházak látogatása; 
a német ifjúsági irodalomnak életkorok szerint 
csoportosított részletes jegyzéke, amelyben Tóth 
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Tihamérnak két munkája: „Reine Jugendreife" 
és „Wachstum und Gestalt" is helyet talál). 
13. Zenei nevelés. 14. Pedagógiai feladatok a 
nemi érés korában (nemi felvilágosítás stb.). 
Ezeken a fejezeteken belül az áttekintést rend-
kívül megkönnyíti egy az apró részletekig ter-
jedő 10 oldalas tartalomjegyzék. 

Szerzőnk a nevelésnek magasztos végcélját 
imígy fogalmazza meg: „A gyermeket úgy kell 
vezetni, hogy kielégülését ne dicséretben és 
jutalomban, ne elismerő szavakban és a szülők-
től kapott ajándékban, hanem abban a gondo-
latban találja meg, hogy kötelességét teljesí-
tette, hogy jellemképzésében előrehaladt, hogy 
Krisztusnak, a szenteknek vagy magaválasz-
totta eszménynek példáját követte és szüleinek 
örömet szerzett. Ezzel cselekvésének olyan tar-
tós motívumaira tett szert, amelyek mind dú-
sabban kifejlődhetnek" (154. 1.). Ez azonban 
csak akkor jár sikerrel, ha a családi nevelés 
kellő magaslaton áll. Erre kell a jövendő apá-
kat és anyákat előkészíteni és ebben kell ön-
magukat később is állandóan továbbképezniök 
folytonos elmélkedés, megfontolás és tanulmá-
nyozás útján. 

Schneider könyve valóságos tárháza az érté-
kes tudnivalóknak, gyakorlati tapasztalatok-
nak és áldást ígérő tanácsoknak, s mint ilyen, 
joggal illeti meg díszes hely a katolikus csalá-
dok könyvespolcán. Bár mindvégig a katolikus 
világnézet vonul végig a könyvön, pedagógiai 
tanulságai más felekezetbeliek számára is fe-
lette értékesek. A munkát művészi kivitelű 
színnyomású keresztelőokmány díszíti, a végén 
bő irodalmi rovat egészíti ki. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Olasz tanítók magyar tanulmányútja. 

Egyik római utazási iroda most indította 
meg az olasz tanítóság körében egy, az idén 
augusztusban tervbevett magyarországi utazás 
megszervezését, amely fővárosunkon kívül a 
Balaton és néhány vidéki város látnivalóinak 
megtekintését is felveszi programmjába. A ta-
nulmányút jellegét akarja biztosítani, hogy a 
kulturális, instruktiv cél van különösen hang-
súlyozva. 

Az angol rádió a vallásosság szolgálatában. 
Nagy-Britanniában minden hónap negyedik 

vasárnapján az állami rádió felvilágosító elő-
adásokat közvetít a különböző egyházak misz-
sziós hivatásáról. Ennek a mozgalomnak mé-
lyítésére szolgál egy külön erre a célra szer-
kesztett füzet, „The New Christendom" (Az új 
kereszténység), amelyhez a canterburyi érsek 
írt előszót. 

Anyakultusz Németországban. 
Németországban egy ötvengyermekes anyá-

nak külön emlékművet állítottak. Kelet-Porosz-
ország egyik városában külön díszokmánnyal 
tüntetik ki azokat az anyákat, akiknek három 
vagy több 14-éven aluli gyermekük van. Hiva-

talokban soron kívül jutnak szóhoz, a város és 
a nagy vállalatok részéről pedig egyéb kedvez-
ményben is részesülnek. 

A rádió Belgiumban. 
Mióta az állam a kereskedelmi vállalatoktól 

magához ragadta a rádió kezelését, mind a 
hallgatók száma, mind a bevételek rohamosan 
megnövekedtek. 1932-ben a hallgatók száma 
70%-kal, 1933-ban 131%-kal szaporodott. Ebben 
az évben 24-4 hallgató jutott 1000 lakosra, 1934-
ben 56-6. 

Az olasz nemzetnevelésügyi tárca költség-
vetése. 

A minap tartott minisztertanács már jóvá-
hagyta a maga részéről a képviselőház, majd 
a szenátus elé kerülő 1935—36. évi költségvetést. 
Ebben a Nemzetnevelésügyi Minisztérium tár-
cájának szánt 1 milliárd 632 millió 595.359 líra 
a multévi költségvetéshez képest, az egész vo-
nalon érvényesített takarékossági elv szemmel-
tartása mellett 124 millió csökkentést jelent. 

Olasz tanítók nyári üdülői. 
Az „Instituto Nazionale di Assistenza Ma-

gistrale" („Országos Tanítói Segélyintézet") né-
ven működő, az olasz tanítóság jólétét és érde-
keit szolgáló szociális intézmény, amely rész-
ben a mi Eötvös tanítói alapunknak felel meg, 
már eddig is gondoskodott a tanítók gyerme-
keinek csaknem ingyenes nyaraltatásáról, úgy-
hogy évente több, mint másfélezren élvezhetik 
ennek áldásait, 600-an közülük a nemzeti fa-
siszta párt költségén. Most ez intézmény veze-
tősége a következő nyártól kezdődőleg meg-
szervezte már a tanítók és családtagjaik turnu-
sokban történő nyaralási akcióját is. Az adriai 
ós a rivierai tengerparton, továbbá a tavak 
mellett és magaslati gyógyhelyekkel betelepí-
tett hegyes vidékeken épültek az olasz tanítók 
modern, tágas, kényelmes üdülői. Ezek költsé-
geihez a tanítói alapokon kívül a hivatalos se-
gélyek és magánalapítványok is jelentékenyen 
hozzájárulnak. 

Az említett tanítói segélyintézet ezenkívül 
négyszáznál több ösztöndíjat oszt ki évente 
tanítógyermekeknek, kisebb összegű kölcsönö-
ket engedélyez az arra rászoruló kartársaknak, 
sőt a folyó évtől kezdve a nyugdíjigény nélkül 
nyugalomba vonult tanítók megélhetését élet-
járadékkal teszi lehetővé, végül orvosi műtétek 
költségeit is megtéríti. 

Gyenge tanulókból nagy férfiak. 
Azt a bizonyos, untig ismert szállóigét úgy is 

kifejezhetnők, hogy aki az iskolában beválik, 
nem mindig állt helyt az életben is — és meg-
fordítva. Ennék beigazolására számos adattal 
kínálkozik a történelem, de szerényebb keret-
ben ki-ki a maga tapasztalatából is rendelkezik 
idevágó példákkal. Mostanában egy zürichi 
tanár fogta meg ezt a valóban érdekes kérdést 
és főleg nagy írók iskolai múltját kutatta. 
Szenzációs megállapításaiból csak néhányat 
közlünk. Thomas Mannról pl. kiderült, hogy a 
gimnázium kilenc osztályát 12 esztendő alatt 
végezte el. Gerhard Hauptmann saját bevallása 
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szerint egy osztályt háromszor is megismételt 
és csak négy középiskolát végzett. Knut Ham-
sun már az első elemiben is csaknem meg-
bukott. A francia Gide-et osztálytársai birká-
nak csúfolták. A nagy Ibsen az érettségin há-
rom tárgyból megbukott. Heine sem tartozott 
a jó diákok közé: érettségije gyengén sikerült, 
a klasszikus nyelvekben nem felelt meg, „né-
met dolgozata, jóllehet különös módon volt ki-
alakítva, komoly törekvésről tanúskodik". Eb-
ben a vonatkozásban egy magyar irodalom-
történetíró számára is hálás feladat kínálkoz-
nék. Ámde igazságtalan lenne ezeket a tényeket 
pusztán az iskola rovására írni, mert ma már 
tudjuk és méltányoljuk, hogy a szellemi erők 
fejlődése egyénenként különböző korra esik — 
de azért tanulságul megszívlelhetnék azt, hogy a 
„leszamarazással" és a „suszter"-rel való fenye-
getéssel tanítónak, szülőnek egyaránt csínyján 
kellene élnie. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A március 16-án 
tartott rendes felolvasóülésen az elnöklő Friml 
Aladár dr. főigazgató a napirend előtt kegye-
letes szavakkal emlékezett meg a Társaságnak 
két nagy halotjáról: Fináczy Ernő tiszteleti el-
nökről és Weszely Ödön főiskolai elnökről, 
akikkel szemben a hallgatóság felállással fe-
jezte ki hódolatát. 

Ezután elsőnek S'tuhlmann Patrik dr. fő-
igazgató, a gödöllői premontrei reálgimnázium 
igazgatója tartotta meg székfoglalóját „Iskolai 
siker, életsiker" címmel. 

A sikert, úgymond, nem isteníthetjük, mert 
akkor az erkölcsi törvények fölé kellene helyez-
nünk, de azért nem nélkülözhetjük, mert a 
folytonos eredménytelenség, csalódás kiveszi 
az emberből a lelket, demoralizál. Hogy mi az 
iskolai siker, azt mindenki tudja, de már az 
életsikerre vonatkozólag nagy az eltérés a fel-
fogásokban. Ilyen eltérésekre bukkanunk az 
iskola értékét és jelentőségét érintő nézetekben 
is. Az egyik károsnak mondja az iskolát a jövő 
boldogulás szempontjából, a másik csodálatos 
hatásrinak. Sem a pesszimistáknak, sem az opti-
mistáknak nincs igazuk. Az élet számos terüle-
tén olyan vezetőket találunk, akik az iskolában 
is elsők voltak. Hogy sok kitűnő diák nem 
viszi semmire, az is érthető. Aki kimerül a túl-
zott munkában, jellem és modorbeli hibája van, 
becsvágy nélkül rossz pályát választott, akinek 
a szerencse istenasszonya nem kedvez, az bi-
zony lemarad s viszont, akinek az iskola nem 
sok örömet szerzett, de bizonyos irányban ki-
váló tehetségük van vagy a sors a hónuk alá 
nyúlt, azoknak nagy sikereket tartogat az élet. 
A tehetségesek számára bajos dolog külön in-
tézeteket szervezni, mert a tehetség sokféle, kü-
lönböző időben jelentkezik, felismerése sem 
olyan könnyű, viszont a mai iskola is tehet va-
lamit a bizonyos irányban fejlődő képességűek 
egyénibb kezelésével. A mindenből való jeles-
ség csupán abban az esetben kívánatos, ha az 

idegrendszer megnyomorítása nélkül születik 
meg egy kiváltságos szellem sok irányban el-
mélyülő érdeklődése, igyekvése kapcsán, de 
nem sokat ér, ha neuraszténia a kísérője s ha 
mindenben csupán a felületen marad. A rend-
kívüli kiválóság már Cicero szerint is két té-
nyezőből alakul: a nagyszerű természetből s a 
gondos, kifogástalan nevelésből. Ma sem mond-
hatunk mást. 

Cser János, a székesfővárosi pszichológiai 
laboratórium vezetője, „Az új nevelés és a 
lélektan" című tanulmányát mutatta be. A 
Herbart-féle egyoldalú pszichológiából indult 
ki, amely az idők folyamán egy mélyített és 
bővített lélektannak adott helyet. Ezután az új 
nevelés szemszögéből elemezte az öntevékeny-
ség, a munka és az alkotás fogalmát, szerepét 
és jelentőségét. Mindkét érdekes előadást a 
nagyszámú hallgatóság és az elnök meleg el-
ismerésben részesítette. 

H Í R E K 
A IX. Egyetemes Tanítógyűlés 

Rendezőbizottságának közleményei ? 
Tanítótestvérek! Már csak egy-két hét választ el a 

IX. Egyetemes Tanítógyűléstől . A rendezés m u n k á j a 
befejezéshez közeledik. Megtettünk mindent , hogy ez 
a nagy ba j tá r s i kézfogás külsőségeiben szép, belső 
mivol tában komoly, ta r ta lmas és a jövő ugarát mélyen 
szántó, k i lá tásaiban pedig hasznos eredményt érlelő 
legyen. Mi megte t tük kötelességünket! Ti rendel te tek 
ki a munkára , T i jelöltétek ki az utat , amelyen jár-
n u n k kellett és mos t Ti r a j t a tok a sor! Vegyétek ki 
a részeteket a köte les munkából , a szerény áldozat-
hozata lból és tegyétek jelenlétetekkel emlékezetessé 
a magyar tan í tóság IX. seregszemléjét . 

Tagdíj. Fe lh ív juk mindazokat a ka r tá r saka t , akik 
az egyetemes taní tógyülés 1 pengős dí ját még nem 
küld ték be, hogy azt ha ladékta lanul a d j á k pos tá ra a 
„Magyarországi Tan í tók Országos Szövetsége, Buda-
pest , 54.554. sz." csekkszámlá já ra . Csak 1 pengőt kér-
tünk , amelyért m e g k ü l d j ü k a belépéshez szükséges 
tagsági jegyet és m e g k ü l d j ü k a IX. Egyetemes Taní tó-
gyűlés naplójá t , hogy azok is t udomás t szerezzenek 
az ott tör téntekről , akik el jönni n e m tudtak. Tehá t 
kar tá rsak , m indenk i fizesse be az 1 pengőt! 

Vasúti kedvezmény. A kereskedelemügyi m. kir . 
miniszter úr m i n d a z o k részére, ak ik arcképes igazol-
vánnyal nem rendelkeznek, egy ú t r a szóló kedvez-
mény t engedélyezett. (A ki indulási ál lomásról Buda-
pestre és vissza.) Az igazolványt 80 fillér kiáll í tási 
költség és az 1 pengős tagsági d í j befizetése el lenében 
a Szövetség központ i i rodája (Budapest , IV, Magyar-
utca 38) küldi meg. A Budapest re és v isszautazásra 
jogosító igazolvány az egyetemes gyűlés színhelyén 
lebélyegezendő. Az igénylők a k i induló ál lomás nevét 
okvetlenül közöl jék . 

Szállás. Azok, ak ik a korlátol t számban rendelke-
zésre álló szál lóhelyekre igényt t a r t anak , jelentkezze-
n e k írásban a Tan í tók Ferenc József Háza igazgató-
ságánál (Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 47. szám). 
Jelentkezési h a t á r i d ő április hó 10-e. 

Közebéd. Az egyetemes taní tógyűlést követően, dél-
u tán i/23 ó r a k o r a Taní tók H á z á b a n közebéd lesz. 
A résztvenni k ívánók ezen szándékuka t jelentsék be 
a Tanítók Háza igazgatóságának. Jelentkezési ha tá r -
idő április 10-e. 
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Vitézek. A rendezőbizot tság értesíti a gyűlésen részt-
vevő vitéz ka r t á r saka t , hogy a fogadóbizot tság tag-
jaivá választotta őket. Kér jük , hogy m i n d n y á j a n 
— lehetőség szerint vitézi egyenruhában — úgy az 
ápr i l i s 15-én délután V2I ó rakor a Taní tók Házában 
(VIII, Szentkirályi-utca 47. sz.) t a r t andó hősi emlék-
táblák megkoszorúzásánál , valamint az ápri l is 16-án 
délelőtt 8 órakor a fővárosi (pesti) Vigadóban tar-
t andó rendezőbizottsági értekezleten okvet lenül jelen-
jenek meg. 

Rádióelőadások. A magya r rádió ké résünkre két 
e lőadás tar tására adot t engedélyt. Az e lőadásokat 
Wani t sek Kezső, a Szövetség fő t i tkára és dr . Stolmár 
László gyak. isk. igazgató kar tá r sa ink t a r t j ák . 

Az egyetemes gyűléssel kapcsola tban ápri l is 16-án 
délelőtt ó rakor megkoszorúzzuk bá ró Eötvös Jó-
zsef szobrát. Kér jük mindazokat , akik ebben az idő-
p o n t b a n már a fővá rosban ta r tózkodnak , hogy ve-
gyenek részt az ünnepségen. A szobor a Vigadóhoz 
közel, az Eötvös-téren van és az ünnepség mindössze 
10 percet vesz igénybe. 

A gyűlés befejezése után a jelenlevők összessége a 
rendezők vezetésével kivonul a Hősi E m l é k m ű h ö z és 
azon ünnepélyes f o r m á k között elhelyezi a IX. Egye-
temes Tanítógyűlés koszorú já t . Kar társak, legyünk ott 
m i n d n y á j a n ! Ne fele j tsétek el, hogy azokhoz megyünk, 
ak ik vérüket á ldoz ták miér tünk! Az e lmaradás ra 
mentség nincsen! 

Kedves kartársak! Minden megmozdulásunkná l ott 
á l lnak a rendezői jelvényt viselő ka r tá r sak , hogy útba-
igazí tsanak, hogy meghal lgassák k ívánságai tokat és 
hogy közöljék veletek az elnökség intézkedéseit . For-
du l ja tok hozzájuk b iza lommal és kövessétek utasí tá-
sa ikat készséggel! 

Viszontlátásra az egyetemes tanítógyülésen! 
A budapesti 10 napos tanulmányi kirándulás tervezete. 

Hírt adtunk a Tan í tók Ferenc József Háza igazga-
tóságának arról a tervéről , hogy a nagy szünidőben 
t anu lmány i k i rándu lásoka t rendez Budapestre . Most 
közöl jük , hogy már csak a július 29-től augusztus 7-ig 
t a r t ó II. csoportban van üres hely. A 10 nap i tel jes 
el lá tás d í ja 25 pengő, amelyből 5 pengőt jelentkezés-
kor , 20 pengőt az é rkezéskor kell fizetni. Ezen felül 
a tervezetben foglal tak megtekintésénél a belépési 
d í j ak , vasúti és vil lamosköltségek fe jében személyen-
ként — a 10 napra — 8 pengő fizetendő egy összegben 
a megérkezéskor . Egyéb költség a hivatalos p rogramúi 
alat t nem lesz. Mindazok részére, akik vasúti arc-
képes igazolvánnyal nem rendelkeznek, a m. kir. ke-
resk. miniszter úr kedvezményes utazásra jogosító 
igazolványt engedélyezett, amellyel a IV. o. jeggyel a 
III., a III. o. jeggyel a II. kocsiosztályon lehet utazni. 
Akik erre a kedvezményre igényt tartanak, a kiinduló 
állomás feltüntetésével igényüket a Tanítók Háza igaz-
gatóságának (Budapest, VIII, Szentkirályi-utca A7) 
jelentsék be. Kiállítási illeték (kb. 80 fillér) ugyancsak 
a megérkezéskor fizetendő. 

Az első csoport k i rándulás i ideje 1935 júl ius 8-tól 
17-ig, a második csoporté 1935 július 29-től augusztus 
7-ig tar t . Érkezés: jú l ius 7-én, illetőleg július 28-án 
dé lu tán vagy július 8-án (július 29-én) délelőtt 9 óráig. 
Jú l ius 8 (július 29). Hétfő. Délelőtt 10 ó rakor meg-
nyi tó a Tanítók Háza III. em. dísztermében, m a j d a 
szükséges tudnivalók ismertetése és megbeszélése. 
Délben 1 órakor közebéd az intézet é t te rmében. Ismer-
kedés. Délután '/25 ó r a k o r gyalogséta a Iválvin-tér, 
Fe renc József-híd, Szent Gellért-fürdő, Sziklakápolna, 
Citadella, Szent Gellért-szobor, a szentgellérthegyi 
gyógyforrások, a Rudas - fü rdő és Margit-híd megtekin-
tésére. — Július 9 (július 30). Kedd. Délelőtt 8 ó r a k o r 
gyalogséta a Kecskeméti-utca, Közp. Egyetem, Egye-
temi templom, Kossuth Lajos-utca , Belvárosi templom, 
Erzsébet királyné-szobor, Dunakorzó, Lánchíd, Aka-

démia , Szabadságtér , Tőzsdepalota, Országház, k i r . 
Kúr ia és Kossuth La jos - té r megtekintésére. Délután 
mindenk i által s zabadon választott prograinm. — 
Júl ius 10 (július 31). Szerda. Délelőtt 9 órakor gyalog-
séta a Nemzeti Múzeum történeti osztálya, ásvány-
t á r a és a Rádió s túd ió jának megtekintésére. Délután 
'/2 5 ó r a k o r a Szent István-bazilika, Andrássy-út, Mil-
lén iumi emlék, a Hősök emlékműve és a székesfővá-
rosi Állat- és Növényker t megtekintése. (Földalatt i 
villamossal.) — Júl ius 11 (augusztus 1). Csütörtök. 
Délelőtt a kir. palota , Várkápolna, Erzsébet -múzeum, 
Halászbástya, Helyőrségi templom, Mátyás- templom 
és az Orsz. Levéltár megtekintése. (Villamossal.) Dél-
u tán szabad munkabeosz tás . — Július 12 (augusztus 2). 
Péntek . Délelőtt 9 ó r a k o r a Közp. te jcsarnok és a 
Társada lombiz tos í tó székházának megtekintése. Dél-
u tán Vaö órakor a Városliget, Széchenyi-fürdő és az 
Angolpark megtekintése. (Villamossal.) — Július 13 
(augusztus 3). Szombat . Délelőtt 9 ó rakor a Szép-
művészet i és Mezőgazdasági Múzeum megtekintése. 
(Villamossal.) Délután szabad munkabeosz tás . — 
Júl ius 14 (augusztus 4). Vasárnap. Délelőtt 10 ó rakor 
szentmise és Istentisztelet. Egyébként egész nap sza-
bad időbeosztás. — Júl ius 15 (augusztus 5). Hétfő. 
Délelőtt 9 órakor a Budapest szfőv. gázművek és 
Aquincum megtekintése. (Helyiérdekű vasúttal.) Dél-
u tán 4 ó rakor k i r ándu lá s a Pálvölgyi cseppkőbar lang 
megtekintésére és séta a Hármas ha tá rhegyre . (Villa-
mossal .) — Július 16 (augusztus 6). Kedd. Délelőtt 
9 ó r a k o r k i rándulás a Margitszigetre, a fedettuszoda, 
a Pala t inus-s t rand, a Szent Margit-kolostor romjai , a 
Margi t - for rás megtekintésére . (Villamossal.) Délután 
Víö ó r a k o r k i rándulás a Meteorológiai Intézet és a 
Csillagvizsgáló-állomás megtekintésére. (Villamossal és 
fogaskerekűvel .) —- Jú l ius 17 (augusztus 7). Szerda. 
Délelőtt 9 órakor az Orsz. Stefánia Szövetség és intéz-
ménye inek megtekintése. Délután 1 ó r a k o r búcsúebéd. 
Azután bevásárlások és elutazás. — A kirándulások 
vezetését és a bemuta tó előadásokat a Székesfővárosi 
Népművelési Bizottság szakelőadói és az egyes intéz-
mények tisztviselői l á t j á k el. Kedvezményes színház-
és mozi jegyek az intézetben kaphatók . 

Felső mezőgazdasági iskola márciusi ünnepélye. 
A békéscsabai m. kir . fe lső mezőgazdasági iskola im-
pozáns keretek között t a r to t ta meg ezidei március 15-i 
ünnepélyét . Szvetics Lász ló IV. éves növendék üdvö-
zölve a megjelenteket , fe lkér te Körösi P á l Benedek dr . 
t aná r t az ünnepi beszéd megtar tására . A t aná r beszéde 
során kifej tet te , hogy „a kul túra gerince, oszlopa a 
népok ta t á s ; a nemzetépí tő munka nem kevésbbé fon-
tos, min t volt a honfogla ló , á l lamalkotó Jiősöké: ezt 
a hazá t nemcsak szeretni kell, hanem ki is kell érde-
melni nehéz, fáradságos , áldozatos munkáva l . Szaval-
tak: Boldizsár L. III. éves és Schiveickhart S. III. éves 
növendékek. Az ünnepé ly Barna N. II. é.ves növendék 
pá lyadí jnyer tes művének felolvasásával, ének- és he-
gedűszámokkal ért véget. 

Vak gyermekek felvétele. A lovag Wechselmann 
Ignác és neje Neuschloss Zsófia Vakok Tanintézetében, 
(Budapest, VII, Mexikói-út 60) oktatás és nevelés céljá-
ból felvételt nyernek felekezeti különbség nélkül mind-
két nembeli , hatodik életévüket meghaladot t , vakon 
született és később megvakul t gyermekek. A felvételt 
kérő fo lyamodványhoz csa to landó a gyermek születési, 
himlőoltási b izonyí tványa. Szegénysorsú gyermekek 
szülői d í jkedvezményér t , illetve ingyenes felvételért 
fo lyamodha tnak . Ez esetben a szülők vagyontalanságát 
igazoló oki ra t csatolandó. Pályázati határidő május 31. 
Felvilágosítást nyú j t az intézet igazgatósága. 

Halálozás, fíácz Imréné szül. Lukács Emi l i a volt kis-
apáti róm. kat . kán to r t an í tó özvegye folyó évi március 
19-én, 78 éves k o r á b a n elhúnyt. Taní tó i családból 
származot t , a hazának öt tanítót nevelt, akik közül 
kettő a v i lágháborúban hős i halált halt 
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T A l t G I I K A P T Á R . 

— Április hónap első felére. — 
Ápr. 1. (1859.) Szül. Böngérfl J ános ismert szakíró. 
Apr. 3. (1799.) Szül. Dolezsalek Antal, a magyar -

országi vakok intézetének megalapí tó ja . 
Apr. 4. (1886.) Meghalt Peregriny Elek pedagógus, 

szakíró, az Akadémia levelező tagja. (Űj 
ABC, Olvasókönyv az elemi iskolák szániára, 
melyet a helytar tótanács megbízásából készí-
tett.) 

Apr. 6. (1830.) Szül. Kehr Károly hírneves német 
pedagógus, a halbers tadt i képző igazgatója. 

Apr. 7. (1896.) Berzeviczy Albert vallás- és közokta-
tásügyi á l lamti tkár t valóságos belső t i tkos 
tanácsossá nevezik ki. 

Apr. 8. (1898.) Kassán megünnepl ik Sziebert Ede tan-
kerület i főigazgatónak 40 éves pedagógiai 
működését . 

Tanítóképzőintézctbc való felvétel. A kalo-
csai érseki tanítóképzőintózetbe való felvételért 
folyó évi május 15-ig lehet folyamodni. Kérvé-
nyek gr. Zichy Gyula érsek úrhoz címezve, az 
intézet igazgatóságánál nyújtandók be. A fel-
vétel feltételei azonosak az állami tanítóképző-
intézetek részére hirdetett felvételekkel. 
Munkáltató-óra az Erzsébet Nőiskolában. A vallás- és 
közokta tásügyi miniszter úr az 1933. évi 30.080. V. a. 
szám alatt kelt rendeletével f igyelmükbe a ján lo t t a a 
középiskoláknak, é rdeklődjenek az elemi népiskola 
m u n k á j a i ránt . Ennek eszközéül nemcsak a hospi tá-
lást jelölte meg, hanem az Utasítás gondos t anu lmá-
nyozásá t is. Nyilvánvalóan az volt a cél, hogy a kö-
zépiskola pontos tá jékozódás t szerezzen, milyen lelki 
fejlettséggel, mi lyen ismeretanyaggal kap j a meg az 
elemi iskolából távozó s ha j l ékába lépő taní tványai t . 
Olykor azonban érdekes volna az elemi iskola m u n -
kása inak is meggyőződést szerezni, hogy az általa ve-
tett a l ap ra hogyan épít tovább a középiskola . É rdemes 
volna megfigyelni, ránevelte-e eléggé taní tványai t a 
magasabb t anu lmányok végzésére, a fe j le t tebb ismeret-
anyagok befogadására . Alkalom a d ó d n é k ekképen ta-
n u l m á n y tárgyává tenni, hogyan fe j lődnek tovább az 
elemi iskola módszeres eszközei, e l j á r á smódja i . Ily 
megfigyelésre volt a lka lmunk folyó évi március 12-én 
az Erzsébet Nőiskola leányl íceumban. Az intézet ter-
mésze t ra jz i szak tanára , Staibl Júl ia , a II. osztá lyú 
növendékekkel munkál ta tó-órá t t a r to t t a szemről. 
A II. osztályos leánykák, az e lé jük helyezett m a r h a -
szemek sa já tkezű boncolásával, va lamennyien maguk 
szerezték meg a tárggyal kapcso la tos ismereteiket . 

A taní tás t vezető t a n á r csak i rányí to t ta megfigyelései-
ket s u tóbb pedig vezetésével szedték rendszerbe a 
megál lapí tásokat . A népokta tás jelenlevő szakemberei 
meggyőződhet tek róla, hogy az elemi iskola célravezető 
m ó d o n igyekszik a gyermek megfigyelőképességét, is-
meretszerző érdeklődését fejleszteni s hogy a mi m u n -
kánk nagymér tékben előkészíti a középiskola további 
nevelő törekvéseinek elérését. A cé l j a felé ha tározot -
tan haladó, sikeres tanítás a nagyszámú érdeklődő 
közönségre, a szülőkre is eleven ha tássa l volt. A meg-
indul t érdekes vi tában, az intézet kiváló vezetőjének, 
R a d á k Qlga dr.-nak, felszólalása n y o m á n az a nézet 
a lakul t ki, hogy a gyermekek későbbi érdeklődését 
nem fog ja ká rosan befolyásolni, hogy ugyanazok az 
ismeretek tágabb körben, a további t anu lmányok fo-
lyamán még ú j r a felszínre kerü lnek . Az iskola tudni -

Apr. 9. (1861.) Szül. Panier T ivadar közokta tásügyi 
minisz ter , ki 1871-ben megszervezte az Or-
szágos Közoktatási Tanácsot , melynek később 
e lnöke is lett. 
(1883.) Meghalt Malotay Elek, a Magyarországi 
T o r n a t a n í t ó k Egyesületének első e lnöke, a 
m a g y a r tornászat egyik úttörője, szakí ró . 

Apr. 10. (1928.) Meghalt Juba Adolf dr., egyetemi 
m a g á n t a n á r , az iskolai egészségügy lelkes 
ha rcosa . 

Apr. 11. (1836.) Szül. Tenczer Pál, kinek j avas l a t á ra 
a székesfőváros e l fogadta az ingyenes nép-
iskolai oktatást . 

Apr. 15. (1892.) Szül. Dubcnz József, a legnagyobb 
összehasonl í tó nyelvtudósunk. 

illik ugyanazoka t az ismereteket , tanítványai lelki fej-
lettségének megfelelően, bőví tve s feldolgozva, több-
ször is f e lhaszná l j a nevelői m u n k á j a cél jaira . 

Halálozás. Boray Sándor ny. áll. el. isk. igazgató, 
volt iparos tanonciskola i igazgató 1935 márc iu s 16-án 
Pestszent lőr incen 57 éves k o r á b a n meghalt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 60.483— 
1935. VI. számú rendelete a debreceni nyári egyetem 

népszerűsítése tárgyában. 

I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti 
kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

A debreceni m. kir. Tisza Is tván- tudományegyetem 
kebelében a folyó év n y a r á n m á r IX. év fo lyamába lép 
az ú. n. nyá r i egyetem. 

Ennek a n y á r i egyetemnek a keretében m ű k ö d i k 
többek közöt t az az iskolánkívüli népművelés i tan-
folyam is, amelyet főként külföldi m a g y a r taní tók 
részére t a r t a n a k meg. 

Kívánatosnak ta r tanám, ha ezt a t an fo lyamot a 
lehetőséghez képest a m a g y a r tanítóság is l á toga tná és 
így s z e m t a n u j a lehetne a n n a k a felemelő lá tványnak , 
amikor a n y á r i egyetemen a kül földieknek egész serege 
magyar ké rdésekke l foglalkozik. 

Budapest , 1935. évi márc iu s hó 19-én. 

II. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
A kir. tanfe lügyelőkhöz intézett fenti rendele temet 

azzal van szerencsém a Főtiszt . Egyházi F ő h a t ó s á g n a k 
nagybecsű t u d o m á s á r a hozni , hogy a bölcs főha tósága 
alatt m ű k ö d ő népiskolai t an í tókra nézve hason ló mó-
don in tézkedni méltóztassék. 

Budapest , 1935. évi márc iu s hó 19-én. 

A miniszter rendele téből : 
dr. Huszka Ernő s. k„ 

miniszteri tanácsos . 
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Pályázati hirdetmény 

a magyar királyi állami tanító-, tanítónő- és 
óvónőképző-intézetekbe való felvétel tárgyában. 
(Közzététetik a magyar királyi vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek 45.792/1935. V/2, ü. o. 

számú rendelete alapján.) 
1. A bajai, 
2. a budapesti I. ker. (Feiy Oszkár-u. 40), 
3. a jászberényi, 
4. a kiskunfélegyházi, 
5. a kőszegi, 
6. a nyiregyházi, 
7. a pápai állami tanítóképző-intézetek; 
1. a budapesti II. ker. (Csalogány-u. 43), 
2. a budapesti VII. ker. (Damjanich-u. 43), 
3. a cinkotái, 
4. a győri állami tanítónőképző-intézetek és 
a budapesti VII. ker. (Rózsák-tere 7) állami 

kisdedóvónőképző-intézet 
I. osztályba az 1935/36. iskolai évre felvé-

telért pályázhatnak azok a kifogástalan erkölcsi 
magaviseletű tanulók, akik életük 14. évét be-
töltötték, de a 16. életévet még nem lépték túl 
s akiknek a polgári iskola vagy középiskola 
IV. osztályáról szóló félévi értesítőjük, illetőleg 
ugyanazon osztályról szóló bizonyítványuk ál-
talános jeles, vagy legalább általános jó tanul-
mányi előmenetelt igazol. Általános jó bizo-
nyítvány e felvétel szempontjából az, amely-
ben a rendes tárgyakból legfeljebb csak egy 
elégséges fordul elő. A pályázat folyamodás 
útján történik. A folyamodók kérvényüket a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez 
címezve, folyó évi április hó 30-ig azon intézet 
igazgatóságánál tartoznak benyújtani, amelybe 
felvétetni kívánnak. 

Más úton (esetleg közvetlenül a miniszté-
riumba) beadott folyamodványok iktatás és tár-
gyalás nélkül fognak a folyamodónak vissza-
küldetni. 

Azok a folyamodók, akik előtanulmányaik 
során valamely tantárgy tanulása alól fel vol-
tak mentve, felvételük esetén ebből a tárgyból 
a tanév elején sikeres felvételi vizsgát tartoz-
nak tenni. 

A szabályszerű, ezidőszerint 2 pengős bélyeg-
gel ellátott kérvényhez a következő okmányok 
csatolandók: 

1. születési anyakönyvi kivonat; 
2. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, 

hogy folyamodó éptestű, érzékszervei teljesen 
egészségesek, beszélőszerve és színérzékc hibát-
lan és így a tanítói, illetőleg óvónői pályára 
alkalmas; 

3. iskolai bizonyítvány annak igazolására, 
hogy folyamodó a polgári iskola vagy közép-
iskola négy osztályát a fentebb jelzett ered-
ménnyel elvégezte; ha folyamodó a kérvény be-
adása idején a IV. osztály elvégzését igazoló 
bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, a IV. 
osztálybeli félévi értesítőjét csatolja; 

4. újkeletű községi bizonyítvány a családfő 
polgári állásáról, vagyoni állapotáról, jövedel-

méről és a kérvényező esetleges magánvagyo-
náról vagy ösztöndíjáról, továbbá a családtagok 
számáról, életkoráról és a családfő közvetlen 
gondozása alatt álló gyermekek számáról; 

5. azok a folyamodók, akik a folyó iskolai év-
ben, mint rendes tanulók, iskolába nem jártak, 
erkölcsi magaviseletük kifogástalanságáról sza-
bályszerű községi bizonyítványt is tartoznak 
mellékelni; 

6. azok a tanulók, akik vidékről (vasúton, 
hajón vagy kocsin) kívánnak az intézetbe be-
járni, megfelelő módon igazolni tartoznak, hogy 
az otthonról való távollétük emiatt mennyi idő-
vel fog meghosszabbodni. 

Minden melléklet szabályszerű (30 filléres) 
okmánybélyeggel látandó el. Akiknek újkeletű 
hiteles szegénységi bizonyítványuk van, azok 
folyamodványa, valamint a folyamodvány mel-
lékletei is bélyegmentesek. 

Valamennyi intézetben a felsőbb évfolya-
mokba rendszerint csak a megfelelő alsóbb osz-
tályból fellépő intézeti rendes növendékek vé-
tetnek fel. 

Azok a tanulók, akik fiú- vagy leányközép-
iskolai (esetleg leánykollégiumi) érettségi vizs-
gálatot tettek, a tanító-, illetőleg tanítónőképző-
intézet IV. (negyedik) osztályába folyamodhat-
nak, ha tanulmányi előmenetelük legalább jó-
rendű. A folyamodók kérvényükhöz a fent 1., 
2., 4., 5. és 6. alatt felsorolt mellékleteken kívül 
érettségi bizonyítványukat (VIII. osztálybeli 
félévi értesítőjüket) csatolják. A felvettek az 
iskolai év elején különbözeti vizsgálatot tesz-
nek a tanító-, illetőleg tanítónőképző-intézet 
I—ÜL osztályainak következő tárgyaiból: a 
test- és élettanból, a gazdasági ismeretekből, 
az énekből, a zenéből, a kézimunkából, a rajz-
ból azok, akik a rajzot mint rendkívüli tárgyat 
sem tanulták; a leánykollégiumot végzettek 
ezenkívül logikából is kötelesek vizsgálatot 
tenni, viszont a gazdaságtan háztartási anya-
gából nem vizsgáznak. 

Ezek az érettségizett tanulók csak olyan szám-
ban vehetők fel, ahány üres férőhely lesz az 
illető intézet IV. évfolyamában. 

A felvételnél egyenlő feltételek fennállása 
esetén — addig, amíg az illető intézet interná-
tusában férőhely van — előnyben részesülnek 
azok a tanulók, akik mint bentlakók kívánják 
tanulmányaikat végezni. 

A felső kereskedelmi iskolának, valamint a 
felső mezőgazdasági iskolának érettségi bizo-
nyítványa a tanítóképző-intézetek IV. osztá-
lyába való felvételre jogot nem ad. 

Az intézetekkel kapcsolatos internátusokban 
a tartásdíj évi 500 pengő. 

A köztartási díjat havi részletekben előre 
kell befizetni az intézet pénztárába. 

Vegyes díjak címén úgy a bentlakó, mint a 
bejáró növendékek — a szabályszerűen igazolt 
legalább jórendű hadiárvákon kívül — kivétel 
nélkül kötelesek az intézet pénztárába egész 
évre 100 pengőt befizetni. 

A budapesti VII. ker. állami tanítónőképző-
intézettel kapcsolatosan internátus nincsen, oda 
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tehát csak bejáró növendékek vétetnek fel. 
A felvételekről, a jelentkezés idejéről, vala-

mint a fizetendő díjakról, a kötelező felszere-
lésről a folyamodók az intézet igazgatósága út-
ján értesíttetnek. A felvétel csak akkor válik 
véglegessé, ha a felvett tanulók a folyó iskolai 
év végén az intézetben tartandó orvosi vizsgá-
laton, zenei hallási és színérzéki vizsgálaton 
tanítói pályára alkalmasnak találtatnak és ha 
az érettségizettek a különbözeti vizsgálatot is 
sikerrel leteszik. A félévi értesítő alapján fel-
vetteknek a középiskolai (polgári iskolai) IV. 
osztálynak eredményes elvégzését, illetve az 
érettségi vizsgálat sikeres letételét is igazolniok 
kell az intézet igazgatójánál. 

Az érdeklődőknek a felvételre vonatkozó, 
vagy azzal kapcsolatos bármely természetű fel-
világosítást az illetékes intézeti igazgatóság ad, 
tájékoztatásért tehát oda kell fordulni. 

A megkeresésekhez válaszbélyeg csatolandó. 
Budapest, 1935. évi március hó 21-én. 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 
45.094/1935. V. 2. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyug-

díjintézete által Kecskeméten fenntartott Fa-
ragó Béla Országos Árvaházban az 1935. évi 
szeptember hó l-re megüresedő helyekre, a fenti 
nyugdíjintézet terhére nevelési járulékot él-
vező és a 6. életévüket már betöltött árvák ré-
szére pályázatot hirdetek. 

Az árvaházba leendő felvételre és a nevelési 
járulék ellenében leendő neveltetésre a nevezett 
nyugdíjintézet kötelékébe tartozó tanintézetek-
nél működött férfi- és nőtanárok, tanítók, óvók 
és altisztek teljesen szülőtlen és amellett telje-
sen vagyontalan árvái igényjogosultak. 

Amennyiben a megüresedő helyekre meg-
felelő számú teljesen szülőtlen árva felvételét 
nem kérnék, felvételre számíthatnak a vagyon-
talan félárvák is, ezek között elsősorban a hadi-
árvák. 

A hozzám címzett bélyegtelen pályázati kér-
vényeket, az alábbi okmányokkal felszerelve, 
1935. évi május hó 31-ig kell a kecskeméti 
Faragó Béla Országos Árvaház igazgatóságá-
hoz beküldeni. 

A melléklendő okmányok a felvétetni kívánt 
árva: 

1. születési anyakönyvi kivonata, 
2. himlő-, illetve újraoltási bizonyítványa, 
3. az elmúlt iskolai évről szóló bizonyítványa 

és a folyó tanévről az első félévi értesítője, 
4. legújabb keletű közhatósági orvosi bizo-

nyítvány arról, hogy az árva testileg és szelle-
mileg ép és internátusi nevelésre alkalmas, 

5. az árvának vagyontalanságát, a félárvánál 
pedig az életben lévő szülő vagyontalanságát 
és jelenlegi foglalkozását igazoló helyhatósági 
bizonyítvány, 

6. az árva szüleinek családi értesítője, 
7. az árva nevelési járulékának utalványozá-

sáról szóló itteni rendelet másolata, illetve a 
legutolsó havi nevelési járulék kifizetését iga-
zoló „Szelvény". 

8. a gyám kirendelésére vonatkozó végzés 
(árvaszéki határozat), 

9. a néhai szülő volt kezelőorvosának, vagy a 
halottkémnek bizonylata — az esetben, ha a 
családi értesítőből vagy a halotti anyakönyvi 
kivonatból nem tűnik ki, hogy a szülő milyen 
betegségben halt meg, 

10. gyámi nyilatkozat arról, hogy az árva fel-
vétele esetén nevelésére és ápolására nézve 
minden beavatkozási jogról lemond és az árvá-
val való személyes érintkezés tekintetében az 
árvaháznál fennálló szabályoknak magát fel-
tétlenül aláveti; tudomásul veszi, hogy az ár-
vák csak a karácsonyi szünidőben vihetők haza 
és akkor is csak abban az esetben, ha a gyám 
hatósági bizonylattal igazolja, hogy abban a 
községben, ahova az árvát viszi, járványos be-
tegség nincsen, illetve a legutóbbi időben nem 
volt és ha kijelenti, hogy ő vagy megbízottja 
az árvaház által Budapestig szállított árvát a 
pályaudvaron átveszi és a szünidő elteltével, a 
meghatározott időben, ugyanott személyesen 
átadja. 

A háborúban eltűnt vagy elesett alkalmazott 
árváinál a fenti iratokon kívül mellékelni kell 
a gyámnak nyilatkozatát arról, hogy arra az 
időre, amíg az árva az árvaházban neveltetik, 
az árvát megillető katonai nevelési járulékot 
beszolgáltatja az árvaház pénztárába. 

Az elkésetten vagy nem az árvaház igazgató-
ságához benyújtott kérvények figyelembe nem 
vehetők. 

Budapesten, 1935. évi március hó 21-én. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől. 
1417/935. ein. szám. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, a 
budapesti és pécsi m. kir. középiskolai tanár-
képző-intézet elnökségének, polgári iskolai, felső 
kereskedelmi iskolai, tanitóképző-intézeti, ipar-
oktatási kir. főigazgatónak, valamennyi kir. 
tanfelügyelőnek, valamennyi közép-, polgári, 
szakoktatású, tanonc- és elemi népiskola igaz-

gatóságának. 
A Magyar Királyi Közlekedési Múzeum arról 

értesített, hogy a folyó évi tavaszi idény meg-
kezdésével a Múzeumban összegyűjtött tárgyak 
szélesebbkörű ismertetését rendszeresítette, az 
érdeklődő közönség részére és elsősorban a 
tanulóifjúság részére ismertető előadásokat fog 
tartatni. 

A Múzeum látogatóitól beléptidíjakat nem 
szednek. 

A Múzeumban több mint 2400 tárgy van ki-
állítva, amelyek kiválóan alkalmasak a szemlél-
tető oktatásra és különösen arra, hogy az ifjú-
ságot a műszaki alkotások tanulmányozására 
serkentsék. 

A rendszerekben csoportosított gyűjtemények 
kiterjednek: a vasúti, a hajózási és közúti köz-
lekedés különböző alkotásaira és szerkezeteire, 
a posta- és távirdaberendezésekre, a légi forga-
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lom közlekedési eszközeire és különös figyelmet 
érdemel a vasúti járművek, a pályaberendezé-
sek, a vasúti állomások, a műhelyek és a forga-
lom rendességét és biztonságát szolgáló szerke-
zetek modelljeinek sorozata. E modellek, részben 
villamos árammal, működésükben is bemutatha-
tok. Ezenkívül a közúti és vasúti hidak, a víz-
építés különböző alkotásai, a víz- és folyam-
szabályozás rendszerei és eszközei és a közle-
kedési ügy egyes szakmáiban használt anyagok 
részletes mintákban vannak bemutatva. Ugyan-
csak nagy számban találhatók a közlekedési 
ügy minden szakmájára vonatkozó tervrajzok, 
grafikonok, fényképek és okmányok. 

Az itt röviden és kivonatosan felsorolt gyűj-
temények nemcsak az oktatás, hanem az álta-
lános művelődés céljait is szolgálják és a 
Múzeum ily szemléltető előadásokkal kívánja 
a gyakorlati életre készülő ifjúság érdeklődését 
fokozottan szolgálni és fejleszteni. 

E szemléltető előadásokra valamennyi közép-, 
polgári, szak-, tanonciskolák, valamint a nép-
iskolák (felsőbb, V—VIII. osztályai) igazgató-
ságainak figyelmét ezúton felhívom azzal, 
hogy a Magyar Királyi Közlekedési Miízeum-
ban folyó évi május hó 1-től kezdődőleg min-
den kedden és pénteken délután 3 órától 5 óráig 
a m. kir. államvasutak vezetősége által kijelölt 
szakelőadók és mérnökök a közlekedési ügy 
különböző berendezéseit fogják bemutatni, is-
mertető előadások keretében közelebbről meg-
magyarázni. 

Mindazon oktatási intézetek, melyek e szem-
léltető előadásokon részt venni óhajtanak, eb-
beli szándékukat telefonon (16—1—63. szám 
alatt) vagy írásban jelentsék a Múzeum vezető-
ségének (Budapest, VI, Városliget), valamint 
látogatásuk napját és az ifjúsági látogatók 
hozzávetőleges számát azon célból, hogy az elő-
adások és bemutatások megfelelő beosztása és 
esetleges külön érdeklődések kielégítése iránt a 
Múzeum vezetősége kellő időben és megfelelően 
intézkedhessek. 

Budapest, 1935. évi március hó 13-án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Kósa Kálmán s. k., 
miniszteri osztálytanácsos. 

Nemzeti nagyjaink szobrainak engedélyezése. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

zsákodi Csiszér János szobrászművész, buda-
pesti lakos (Budapest, X, Százados-út, Művész-
telep) által készített, illetőleg bemutatott és 
„Nemzeti nagyjaink" közül Petőfi Sándor, 
Arany János, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, 
Madách Imre és Gárdonyi Gézát ábrázoló szob-
roknak az elemi népiskolák, a közép- és közép-
fokú iskolák, valamint tanítóképző-intézetek-
ben szemléltetőeszközül való használatát az 
1257/937. ein. számú rendelettel engedélyezte. 

Egy-egy szobor ára 5—6 P és a szobrász-
művésznél szerezhető be. 

Könyvajánlás. 
A könyv címe: Gazdaságtan, I—ül . kötet. 

Kiadó: a m. kir. földmívelésügyi minisztérium 

(beszerezhető a m. kir. földmívelésügyi minisz-
térium könyvtárától, Budapest, V, Kossuth La-
jos-tér 11, földszint). A könyv ára: 10 P. Az 
ajánlás a felső mezőgazdasági iskolák, tanító-
és tanítónőképző-intézetek, polgári iskolák ta-
nári, népiskolák tanítói könyvtára részére való 
beszerzésre vonatkozik. 

A szerkesztők neve: Weszely Ödön és Cser 
János. A folyóirat címe: „A gyermek és az ifjú-
ság." A kiadócég: Magyar Gyermek Tanul-
mányi Társaság. A megjelenés helye és ideje: 
Budapest, negyedévenkint. A folyóirat alakja: 
Negyed. A folyóirat ára: évi 5 P. Az ajánlás, 
mely iskolafajok könyvtárai számára való be-
szerzésre vonatkozik: Középiskolák, tanító(nő)-
képző-intézetek, felső kereskedelmi, polgári is-
kolák és elemi iskolák tanári, illetve tanítói 
könyvtárai számára. 

Taneszközengedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Trisznyák Vendel oki. tanító, budapesti lakos 
által bemutatott írás-olvasási tanszerét az elemi 
népiskolák részére segédtaneszközül 59.428/1935. 
számú rendeletével engedélyezte. —• A tanszer 
készítőjénél (Budapest, IX, Vaskapu-u. 7. sz., 
III/3.) szerezhető be. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
65/935. ein. számú rendeletével Ördőo Gergely 
budapesti lakos (XI, Pannonhalmi-út 36. sz.) 
kötőkeretét a népiskolák felsőbb leányosztályai, 
a női ipariskolák, a gazdasági továbbképzők, 
a tanítónőképző-intézetek, valamint a leány-
középiskolák részére kézimunkasegédtaneszkö-
zül engedélyezte azzal, hogy a szóbanforgó 
kötőkeret használata csak a tantervi anyag fel-
dolgozása és begyakorlása után és csak azon 
tanulókkal ismertethető meg, akik azt önként 
beszerzik. A kérdéses eszköz használatának be-
mutatása is csak arra szorítkozhatik, hogy a 
tanulók megismerjék a használat módját és 
annak előnyét, hogy otthon ezzel készíthető 
kézimunkák előállításával foglalkozhassanak. 
A kötőkeret annak készítőjénél szerezhető be. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
II. Rákóczi Ferenc. — Drozdy Gyula: A képzelet nevelé-
sének fontossága. — Gárdonyi József dr.: Gárdonyi Géza 
ábécéje. — Spranger Ede személyisége és munkássága. — 
Dr. Tóth Zoltán. Az értékelőkészség és képesség fejlesztése. 
— Madzsar Imre: Szóbontás és szóépítés. •— ölbey Irén: 
Nagy embereink megbecsülése a népiskolai nevelés és taní-
tás körében. — Iskolánkívüli népművelés: A tanítói hiva-
tásérzet kertjéből. — Gyakorlati pedagógia: Horváth Já-
nos: A konyhakert. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból: 
Az oktatófilm az angol iskolában. — Tekintély és szabad-
ság. — A tanító szerepe az újkori iskolában. — A „tér-
képemberke". — Tudomány, irodalom, művészet. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. •— 

Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiad ja : a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkiildhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

NYIRGYULAJ görög katolikus kántortanítói állására 
pályázatot hirdetek. Helyi javadalom: föld, párbér; ér-
tékegysége: 40. Szeptembertől megfelelő államsegély. 
Kötelességei: énekkar vezetése, kijelölt osztályok, tovább-
képző iskolások tanítása, iskolánkívüli népművelés. Fa-
iskola-kezelők előnyben. Választás énekpróbával április hu-
szonnyolcadikán. Korteskedés kizáró ok. Damjanovich Jó-
zsef esperes-lelkész, elnök. (103) 

Az esztergomi érseki római katolikus tanítóképző inté-
zet I. osztályába és a vele kapcsolatos internátusba az 
1935—36. tanévre magukat felvétetni óhajtók kellően fel-
szerelt és a hercegprímás úrhoz címzett kérvényeiket má-
jus hó 30-ig az intézet igazgatóságánál nyújtsák be. Pá-
lyázati feltételek azonosak az állami intézetekbe való 
felvételi hirdetésben közöltekkel. Bővebb felvilágosítást 
az igazgatóság nyújt. (106) 

HAJDÚNÁNÁS református egyháza által a Néptaní-
tók Lapja folyó évi 5. számának 197. oldalán közzétett 
pályázati hirdetmény következőképen módosíttatik: 1. Az 
állás csak 1935. év szeptember 1-én foglalandó el. 2. Lét-
számcsökkentés folytán nyugdíjazott tanerők és legalább 
egyévi eredményes szolgálatot igazoló kisegítő tanítók 
előnyben részesülnek. 3. Töröltetik az a rész, hogy: „Az 
állás segédtanítóval fog választás útján betöltetni". 4. Az 
iskolaszék a pályázati határidőt április 10-ig meghosszab-
bítja. Hajdúnánás, 1935 március 11. Református iskola-
szék. (98) 

KAPOLY református egyházközségének presbitériuma 
pályázatot hirdet a megüresedett kántortanítói állásra. 
Fizetés 60 értékegység, államsegély és lakás. Kötelessége: 
I—VI. osztályok, ismétlősök tanítása, kántoriak végzése, 
belmissziói munkákban segédkezés. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Kántorpróba saját költségen, meghívásra. 
Költözködés saját költségen. Pályázati kérvények taní-
tói, kántori oklevéllel, születési bizonyítvánnyal, espere-
sileg láttamozott szolgálati bizonyítvánnyal, erkölcsi bi-
zonyítvánnyal és válaszbélyeges borítékkal felszerelve lel-
készi hivatal címére küldendők. Pályázati határidő hirde-
tés megjelenésétől számított három hét. (102) • 

Felvétel a kecskeméti Horthy Miklós Református 
Tanítónőképző Intézetbe és a kapcsolatos internátusba. 
Igazgatósághoz címzett, mellékletekkel, állami felételek 
szerint ellátott kérvények május hó 31-ig nyújtandók be. 
Tandíj évi 70 pengő, mellékdíjak 34 pengő 50 fillér, fű-
tési díj 6 pengő, beiratási díj 2 pengő 50 fillér. Interná-
tusi díj évi 600 pengő, havi 60 pengős részletben előre 
fizetendő, mellékdíjak egész évre 18 pengő 50 fillér. Bi-
zonyos számú kedvezményes, 550 pengős és 500 pengős 
hely is van. A kecskeméti Református Leánylíceum inter-
nátusa kapcsolatos a fenti internátussal, díjak ugyan-
azok. (105) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekér t a szerkesztőség n e m vállal felelősséget. 

TANÍTÓNŐ, gyakorlattal, helyettesi vagy háztartási 
alkalmazást keres. Jelige: „Gyermekszerető". (108) 

PESTKÖRNYÉKRE cserélnék, világfővonalmenti nagy-
város belterületi iskolájához. Költségeit megfizetem. „Elő-
nyösnek." (110) 

Madarat toMábÓJÍ 

etndetá ka&ábjáhóé 
Minden egyes Kovácsevics-ruha viselőjének választékos ízlését dicséri; 
s bár hol van is, megjelenése belvárosi légkört te remt . 

Elegáns gyap jú doublefelöltő P 55*— 
Burbery ragián, p r íma gyapjúszövetből P 78"— 
Ballonszövet esőkabát , speciális vízhat lan angol anyagból P 39*— 
Mindenes, v ízhat lan gyap jú lódenből, szürke vagy z ö l d . . P 34*— 
Strapaöl töny, d iva tmin tás szövetből P őő '— 
Sötétkék, d iva tmin tás gyap jú szövetöltöny P 75*— 
Kétsoros p r íma gyapjúöl töny, d iva tmin tás P 98'•—-
Sportöltöny, elegáns szabású P 38*— 
Modern szabású, elegáns, m a g y a r ruha, fekete gyapjú-

szövetből P 70-— 
Golfnadrág, spor tmin tás szövetből P 9*50 
Kasha szövetnadrág, szürke, p rak t ikus viselet . . P 15'50 

Űridivat-osztályom friss választéka egészíti ki harmonikussá , férf i -
ruhá t nálunk vásárló Urak természetes eleganciáját . 

KOVACSEVICS MILENKO 
IV. KER., PETŐFI SÁNDOR-UTCA 3. SZÁM. 

4Ü 

A m. t. Taní tó tes tüle t Tagjainak folyószámlahitel 
vagy 5 százalék pénztár i engedmény. 
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KÖZSÉGI kántartanító cserélne községi tanítóval. 
29 egység, többi államsegély. Vasút, posta, orvos helyben. 
Közel Keszthelyhez, Balatonhoz, gyönyörű vidék. Iskola 
kéttanerős, szép lakás, kert. „Községi." (101) 

Dalos tornajátékok második kiadása megjelent. Muta-
tós zászlós, kardos tornagyakorlatok tornaünnepély dí-
szítésére, kottával. 1 pengő 50 fillér. Babócsay-Tóth, 
Bátaszék. (109) 

JÓ helyemet elcserélném Pest közelébe bármily jellegű 
református vallásúval. „Tisza" jelige. (100) 

A h á z i l a g l e m o s h a t ó 

WICKOM: VALÓDI SIFÓNBÓL, 
N E M K A U C S U K, 

\ T T Ú T > NEM PISZKOLÓDIK, 
U A L L l K TARTÓS. 
K a p h a t ó m i n d e n d i v a t á r u ü z l e t b e n . 

Élénk érdeklődés az osztálysorsjegyek iránt. Már ápri-
lis 13-án kezdődik az új osztálysorsjáték, melynek játék-
terve, nyerési esélye és a sorsjegyek ára maradt a régi. 
A sorsjegyek mennyisége 84.000, melyek közül 42.000 
számot biztosan kisorsolnak, tehát minden második sors-
jegy nyer! A sorsjegyek ára egy-egy osztályra: egész 
24, fél 12, negyed 6, nyolcad 3 pengő. A jutalom 300.000 
pengő, a főnyeremény 200.000 pengő, úgyhogy a leg-
nagyobb nyeremény szerencsés esetben 500.000 pengő. Ki-
sorsolásra kerül azonkívül 100.000, 50.000, 40.000, 
30.000, 25.000 pengő stb. összesen közel 8 millió pengő 
készpénz. A sorsjegyek iránt óriási az érdeklődés, mert a 
hirtelen meggazdagodás reményét mindenkiben felkelti. 

MŰKEDVELŐKNEK miniszterileg engedélyezett nép-
színművek —• prospektussal kiválasztásra is — kedvez-
ményesen kaphatók K. Pap Jánosnál, Kaposvár, Tallián-
utca 35. szám. Legújabb: Póruljárt részegek. Egyfelvoná-
sos. (99) 

REFORM RUHÁZATI 

AMERIKAI harmónium, tízregi-szteres, háromszázötven 
pengő. Fizetési kedvezmény. Budapest, Práter-utca 37, 
földsz. 2. (111) 

CSERÉLNE tanítónő, tizenkétéves működéssel, két-
tanerős községi iskolától hasonlóval. Államsegély 70%-os. 
Hévízhez közel. Szép vidék. Vasútállomás helyben. Gyer-
mektaníttatás megoldható. Balatonpartiak előnyben. Más-
hova is. „Húsvét" jeligére. (104) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Részletr-

Kitüntet»« • világ össies államaiban I 

Mű v é s zi- s e n j a v111 
Leeio^b búrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U LA Z X & Z g S . 
Árjtrrztt ingyen. 

B u d a p e s t V I I I . R i k ó c x i ' ú t 7 1 
T a n e r ő k n e k IQ*/« engedm. v. ju t . 

Itt vásárol a Tanítói Kar jól, olcsón 
és kedvező fizetési feltételek mellett 

NŐI DOUBLE ÁTMENETI 
KABÁTOK 

30 • - , 38 - , 4 5 ' - P 

NŐI ÁTMENETI KABÁTOK 
tiszta gyapjú szövetből 60'— Pstől 

NŐI RUHÁK 
nagy választékban 

FÉRFI ÁTMENETI KABÁTOK 
szürke színekben, selyemre dolgozva 

8 5 - , 9 6 - , 1 1 0 - - P 

FÉRFI ÖLTÖNYÖK 
GYERMEK KABÁTOK 

ÉS RUHÁK 
szövet, selyem, vászon 
Kérje árjegyzékünket! 

R E F O R M R U H Á Z A T I RT. 
B U D A P E S T VI, V I L M O S C S Á S Z Á R I T 5 

TELEFON 13-0-96, 13-2-96 
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Tiboldi József művei: Szavalókórusok. Kétszólamú 
hazafias dalok. Háromszólamú hazafias dalok. Három-
szólamú népdalok. Kétszólamú kurucdalok. Háromszólamú 
kurucdalok. Férfikarok. Vegyeskarok. Gyermekdalok. 
Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pest-
erzsébet, Vas Gereben-utca 11. (19) 

TIZENEGYTANERÖS alföldi nagyközségből cserélne 
állami tanítónő bárhova. „Szép otthon, mellékjövedelem" 
jeligére. (107) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINŐT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

KISÁLLATTENYÉSZTŐK LAPJA előfizetési díja 6 P, 
a MÉH című lappal együtt csak 8 P. Mutatványszám in-
gyen, Budapest V, Arany János-utca 1. (56) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

TÍZTANERŐS, nyolcvanszázalékos községi iskolától 
református városival cserélnék. Patkó Olivér, Okány. (81) 

A S Z A R V A S I M A G Y . K I R . 
G A Z D A S Á G I T A N I N T É Z E T 
a m. kir. földmívelésügyi minisztérium egyetlen 
középfokú gazdasági szakiskolája gazdák, birtoko-
sok és bérlők négy középiskolát végzett fiai — és 
általában az önálló gazdálkodásra készülő ifjak — 
számára. Modern tanintézet, kitűnő, olcsó konvik-
tus. 500 kat. holdas tangazdaság. Elméleti és gya-
korlati alapos kiképzés, testnevelés, sport. Katonai 
szolgálatnál karpaszományos jog. Végzett növendé-
keink a m. kir. gazdasági akadémiákra és a m . kir. 
műszaki és gazdaságtudományi egyetem mezőgaz-
dasági osztályára beiratkozhatnak. Részletes tájé-

koztatót küld a tanintézet igazgatósága. 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKOL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII. KlauxáWutca 15 . HZ 

S Z E N T G E L L E R T K O V V I K T I S 
S Z E G E » , K Á L V Á R I A - U T C A ÍO 

Tisztán altruisztikus alapon működő tanulóotthon, 
melyet a Szent Gellért Társaság tart fenn. A kons 
viktus középiskolai tanulókat vesz fel. A havi ellátási 
díj .35 P. A növendékek gondos és szakszerű tanuls 
mányi vezetésben részesülnek. Az intézet okleveles 
középiskolai tanárai a tanulókat tanulmányaikban 
ellenőrzik és támogatják. A tanulók naponkinti négy» 
szeres élelmezése bőséges és Ízletes. Az intézet kertjés 
ben sport*, tenniszs és télen jégpálya áll az ifjúság 
rendelkezésére. A zenére hajlamos tanulók ingyenes 
hegedű oktatásban részesülnek. Zongora tanulás az 
intézetben mérsékelt díjazásért. Részletes tájékoztatót 

érdeklődőknek díjtalanul küld az Igazgatóság. 

D Ö R E N H E N R I K ES T A R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi-út 20-22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

Harmóniumot, zongorát, hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL Ä Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e legújabb 32 . sz . ár i egvzékemet . 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerez» 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

Gerstenengst József 
o r g o n a é p í t ö 

Budapest VI, Lőportárm. 14/b. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Új orgonák készítését, valamint átépí-
tést, hargolast, homlokzatsípok készí-
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

A Tantestület tagjai egy évtizede vásárol-
nak legteljesebb megelégedésre a 

TRIBON 
RUHÁZATI R.sT.snáZ, 

BUDAPEST VIII, ÜLLÓIÍÜT 14. SZÁM 

TELEFON: JÓZSEF 3 9 - 2 - 8 5 ÉS 3 1 - 2 - 9 7 

mert a T rib on 

csak megbízható minőségű árut tart, 
árai mérsékeltek, 
tizetési feltételei a legkedvezőbbek, 

Az összes tavaszikabát, szövete, selyem= és 
egyéb ruhaanyag=újdonságok már beérkez= 
tek és ezen cikkekből minden igényt ki= 
elégítő választékot nyujtunk. — Előleg nincs. 
— Az első részlet a vásárlást követő hó 
l=én esedékes. 

Mintákkal készséggel szolgálunk, vagy meg= 
bízottunkat a mintagyüjtemény bemutatása 
végett kiküldjük. 



2 9 6 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

t&yabte*. tanító, se*n né£kü£dzAeU 
hivatásának legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI 
EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk a tantárgyak 
tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység tervezetét részletes 
kidolgozásban, mintatanításokban. 

A Vezérkönyveket a nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter Úr 
megbízásából a legkiválóbb pedagógusok írták s az Országos Közoktatási 
Tanács felülvizsgálta. 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszállít 

ára tott ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3— 2*— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás . . 4-— 2-60 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 6-40 4-60 
i. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3*— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6— 6 — 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16-— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 6-80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 7-— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 3-20 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. sajtó alatt. 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 
részletfizetésre rendelheti meg a Vezérkönyveke t , 
olyként, hogy 20'— pengőt kitevő leszállított árú megrendelés esetén a 
havi részlet 2'— pengő, 20'— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százalékai 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM.. (GÓLYAVÁR) 
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68. ÉVF,-

P 
E 
R 
F 
E 
K 
T 

2, ÉS 3.CSÖVES 

TELEPES RÁDIÓK 
A HÁLÓZATI GÉPEK TELJESÍTMÉNYÉVEL! 

A legmodernebb, hangszóróval egybeépített 
árammegtakarító készülékek. 

Kapható minden jobb szaküzletben. Felvilágosítással 
szolgál: 

H I R S C H L ÉS TSA B U D A P E S T 
VI, Székely Bertalansutca 11. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 

LUKÁCS BÚTOR Ü Z L E T E 
Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Végre egy nagy lépés előre 
az elemgyártás terén: 

az uj, 
sav* és szalí 
miákmentes 

f a 

anódtelep és zseblámpaelem 
üzembiztos, tairtós, olcsó. 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
m ű o r g o n a é p l t ö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg* 
m é r s é k e l t e b b á r o n vá l la l . 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A BULCSÚ.U. 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 m ü h h m m 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Űj népiskolai kimerítő árjegyzékün» 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fixikai gyakorla* 
tok című müve, ISO oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetet len minden fizikával fog. 
lalkozó taní tónak 1 

A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 

„BENCZÚR" F E S T É K E T 
Ha jót akar, ezeket kérje! 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóaiumgyár rt. Pécs 

Orgonák, harmóniumok. 
javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények ! 

Egy éjjelen át ön is kiirthatja patkányait! Rendeljen »K A J A« egér*, patkányirtó 
konzervet. 1 doboz 1'85 P, 5 doboz 7"50 P, 10 doboz 14 — P. 

S TA NDARD laboratórium, Budapest IV, Kossuth Lajos-u. 12.1/4. 
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A KIRÁLYI MAGYAR PÁZMÁNY 
PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM alapításán 
nak 300*ik évfordulója alkalmával jelenik meg 
a két leghivatottabb magyar történettudós 

HÓMAN BÁLINT— 
SZEKFÜ GYULA 

MAGYAR 
TÖRTÉ N ET 

című hatalmas művének második bővített 
teljes kiadása. 
A magyar sors minden titka feltárul előttünk 
a MAGYAR TÖRTÉNET köteteiben, me* 
lyeknél nincs tökéletesebb összefoglalása a 
magyar nemzet dicső múltjának. 
Az új MAGYAR TÖRTÉNET az első kiadás 
megjelenése óta folytatott tudományos kuta-
tások eredményeivel kiegészítve, gyönyörű 
tipográfiai kivitelben, finom famentes, pehely# 
könnyű papíron, félbőrkötésben, 5 hatalmas 
kötetben jelenik meg. Az első kötet 1935. 
év húsvétján hagyja el a sajtót, a további 
négy kötet pedig negyedévi időközökben 
követi egymást. 
A Hóman-Szekfű MAGYAR TÖRTÉNET 
kötetei a magyar értelmiség egyetlen számot« 
tevő tagjának könyvespolcáról sem hiányoz* 
hatnak, megszerzésüket éppen ezért rendkíí 
vül előnyös feltételek mellett tesszük lehetővé. 
Az egész mű ára — az I. kiadás 140 pengős 
ára helyett mindössze 78 P, mely összeget 
a Néptanítók Lapja előfizetői havi 4 pengős 
részletekben törleszthetik. 

Ismertetést k í v á n a t r a készséggel küld i n g y e n és b é r m e n t v e a 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMÍKÖRÚT 6. 
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68. évf,-

I G E N S O K T A N Í T Ó T Ó L É R K E Z E T T H O Z Z Á N K K É R E , 
LEM, H O G Y A K I A D Á S U N K B A N F O L Y Ó ÉV SZÉP, 
T E M B E R É B E N M E G J E L E N Ő 

MAGYAR TANÍTÓK ÉVKÖNYVE 
1935/36 

P É L D Á N Y A I R A A Z E L Ő J E G Y Z É S H A T Á R I D E J É T 
M E G H O S S Z A B B Í T S U K . A S Z E R Z Ő K Í V Á N S Á G A R A 

ÁPRILIS HÓ 15'IG 
FOGADUNK MÉG EL RENDELÉSEKET 

a kedvezményes 3 pengős előjegyzési áron. 
F E N T I I D Ő P O N T U T Á N C S A K A Z 5 P E N G Ő S 
BOLTI Á R O N S Z Á L L Í T H A T U N K . 

DANTE KÖNYVKIADÓ 
A „MAGYAR TANlTÓK ÉVKÖNYVE" KIADÓJA 

BUDAPEST VI, Ó-UTCA 27. SZÁM. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
v a g y b á r m e l y hangszer t , h a n g v e r s e n y h ú r o k a t a 

l e g j o b b a t h o z z u k f o r g a l o m b a . Művész« 
hegedűsépítés, c s e r e , v é t e l , művészi 
j av í t á sok . T a n á r u rak bevásár lóhelye . 

Rákóczi i tárogató. 
C s e r k é s z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 

gyári á r o n ! 
Ismertetőt bármely hangszerről dí j ta lanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER « 2 £ ™ c «„dán) 
Az egyedül i hangszergyár az országban. 

Több ilyen gyár nincs ! 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
P A P Í R N E M Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Pl B U D A P E S T Pl G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

l l j l g l VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek , r a j z t ö m b ö k , á l l ó t ö m b ö k a 
l eg jobb k iv i te lben , váz la tkönyvek külön» 
fé le kivi te lben készü lnek . Magyar gyárt« 
m á n y ú ra jz táblák, h á r o m s z ö g e k é s vonal« 
zók , t ovábbá r a j zeszközök és minden« 
n e m ű rajz és f e s t ő a n y a g o k nagy rak tá ra 

Három céli szolgál, egynek áráért 
a modern 
S C H Ű BERL-bútor 
m e r t csukva ízléses, m o -
d e r n f o t e l , egy kézmoz-
dulat tal sez lon és kinyitva 
puha , ruganyos á g g y á 
változtatható át. 

Éjjel ágy. 
Nappal fotel. 

K A P H A T Ó : 

SCHÖBERL RÓBERTÉNÉL IV, HARIS*KÖZ4. 
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1. Magyarság Néprajza 
a magyar nép iránti érdeklődés-
nek ez az első átfogó, tudomá-
nyos becsű kiadványa nemcsak a 
tudós renden lévőknek szól, vagy 
akik tudományos pályára készül-
nek, hanem általában mindazok-
nak, akik a magyar műveltségi 
vagyon részesévé kívánnak lenni 
s azt a mindennapi tevékenysé-
gükben hasznosítani akarják. 

Szól a Magyarság Néprajza a falu, 
a nép hivatásos gondozóihoz és 
nevelőihez, kik bizonyára köteles-
ségüknek érzik, hogy a gondjaikra 

bízott magyar nép egyéniségével megismerkedjenek. Aki a népet ismeri: szereti is és 
aki megszerette, hívévé szegődik legnemzetibb tudományunknak. 

A T Á R G Y I N É P R A J Z ( I — I I . K Ö T E T ) összesen körü lbe lü l 900 oldal és 3000 l lusztráció. í r j a : 
Bátky Zsigmond, Györffy István és Visky Károly. T a r t a l m a z z a a magyar népv i se le t , település, ép í tkezés , 
lakóház , t ű z h e l y , b ú t o r z a t , vi lágítás, táp lá lkozás , konyha , ház i ipa r , halászat , vadászat , pász to rkodás , 
szállí tóeszközök és n é p m ű v é s z e t gazdag k incs tá rának i smer t e t é sé t . A t u d o m á n y o s anyag k ö n n y e n 
olvasható és m i n d e n k i által é r t he tő f o r m á b a n tá ru l e lénk. A képek gondos és művészi ábrázo lássa l 
k ísér ik a t a r t a l m a s és é rdekes szöveget . Az egyes részletek i r á n t tovább é rdek lődők számára m i n d e n 
fe jeze t végén bőséges b ib l iográf ia szolgál. 

A M A G Y A R S Á G L E L K I V I L Á G A ( I I I — I V . K Ö T E T ) hason ló t e r j e d e l e m b e n kevesebb k é p p e l , de 
kellő szövegil lusztrációkkal , szemelvényekkel , felöleli a t á r s a d a l o m , szokáserkölcs , jogszokások és e g y é b 
közösségi h a g y o m á n y o k , a m i n d e n n a p i é le t , a család, a gazdaság i évkör és az ünnepek szokása i t ; a 
n é p h i t , babona , r o n t á s és varázslás ada ta i t , ,a tá l tosok, javasok, nézők, boszo rkányok , bájosok, m i t i k u s 
lények i smer t e t é sé t : a népköl tésze t , neveze tesen az epikai , l í ra i , d rámai h a g y o m á n y o k köré t , a szó-
készletbeli s szólásbel i hagyományoka t , közmondások , nye lv já rások , zene, t ánc , j á t ék anyagát. M i n d e z t 
a legkiválóbb t u d ó s o k , zeneművészek és í rók fe ldo lgozásában . A z első és m á s o d i k köte t már m e g j e l e n t , 
a további kötetek kb . fé lévenkin t követik e g y m á s t . A te l jes m ű ára gyönyörű fé lbőrkö tésben 80 P . 

A N É P T A N Í T Ó K L A P J A előfizetői kedvező részletfizetésre rendelhetik meg. 

I smer t e tő t készséggel küld i ngyen és b é r m e n t v e a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
KIADÓHIVATALA 

BUDAPEST, VIII, M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. 
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68. ÉVF,-

A „ M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K " 
l egú j abb i l l e tményköte te m i n d e n művel t e m b e r 
részéről k ü l ö n ö s é rdek lődés r e tart számot . 

B A L L A A N T A L : 

oi tagújcM. box 

D r á m a i e levenségű beszámoló a m a i 
gazdasági v i lágválság elhatalmasodásán 
nak tör téne t i oka i ró l . H o g y j u t o t t el 
vi lággazdasági r e n d s z e r ü n k az u t ó b b i 
évt izedek megrázkódta tása ihoz , a csaL 
ha t a t l annak és sz i l á rdnak hit t pénzügy i , 
gazdaságpol i t ika i és termelési r endsze rek 
bukásáig , ezt ismertet i világos okfejtés» 
sei, lebi l incselő érdekességgel ez a nagy» 
v o n a l ú gazdaság tör téne t . 

ŰioÉti üKa köJtve. 10' — pengó-

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 , VIII , M Ü Z E U M . K R T 6. 

Szíves tudomásul! 
IA z ú j 34. m . k i r . o s z t á l y s o r s j á t é k j á t é k t e r v e n e m v á l -

t o z o t t . 8-1.000 s o r s j e g y . 42.000 n y e r e m é n y . L e g n a g y o b b 
n y e r e m é n y s z e r e n c s é s e s e t b e n 500.000 p e n g ő , j u t a l o m 
300.000 p e n g ő , f ő n y e r e m é n y 200.000 p e n g ő , a z u t á n 
100.000 P , 50.000 P , 40.000 P , 30.000 P , 25.000 P , 20.000 P , 
15.000 P s tb . ö s sze sen 7,722.000 p e n g ő k é s z p é n z . 

2 A j á n l a t o s , hogy e d d t g i s o r s j e g y s z á m á t m i n d e n k i t a r t s a 
m e g . A f ő á r u s í t ó k a f o l y t o n o s s á g m i a t t ü z l e t f e l e i k n e k 
a r é g i so r s j egyeke t e l k ü l d i k , v a g y egy ide ig f e n n t a r t j á k . 

T H a a z o n b a n v a l a k i m á s , ú j s o r s j e g y s z á m m a l a k a r a 
** k ö v e t k e z ő s o r s j á t é k o n r é s z t v e n n i , az t a k í v á n s á g á t 

készségge l t e l j e s í t i k a f ő á r u s í t ó k . 
A M i n d e n k i n e k és m i n d e n egyes s o r s j e g y n e k e g y e n l ő 

a n y e r e s é g esé lye , n e m l é t ez ik e lőny , v a g y k i v á l t s á g 
c s a k „ S Z E R E N C S E " ! 

C A s o r s j e g y e k á r á t — e g é s z 24, f é l 12, n e g y e d 6, n y o l c a d 
** 3 p e n g ő — v a n i d e j e m i n d e n k i n e k l e g k é s ő b b a z á p r i l i s 

13-án k e z d ő d ő h ú z á s e l ő t t m e g f i z e t n i . 
á l C s a k k i f i z e t e t t s o r s j e g y e k n e k v a n n y e r e m é n y j o g o s u l t -
** s á g u k . A b e f i z e t é s t l e g c é l s z e r ű b b p o s t a b e f i z e t é s i l a p o n 

e szközö ln i . 
H H a v a l a k i b á r m e l y o k b ó l n e m a k a r r é s z t v e n n i a z ú j 
" s o r s j á t é k b a n , k ü l d j e a z o n n a l v i s sza a k a p o t t s o r s j e g y e t 

a z i l le tékes f ő á r u s í t ó n a k , m e r t k á r t és v e s z t e s é g e t 
o k o z , h a i d e j é b e n n e m k ü l d i v i s sza . 

C A k i n e k m é g n i n c s s o r s j e g y e , k é r j e n p r o s p e k t u s t . I n g y e n 
** é s b é r m e n t v e k ü l d i k a h i v a t a l o s j á t é k t e r v v e l e g y ü t t 

a z összes b u d a p e s t i és v i d é k i f ő á r u s í t ó k . 
Q A h ú z á s o k u t á n h i v a t a l o s n y e r e m é n y j e g y z é k e t k ü l d e n e k 

a f ő á r u s í t ó k . N a g y o b b n y e r e m é n y e k r ő l p e d i g d i s z k r é t e n 
k ü l ö n é r t e s í t i k a z o n n a l f e l e i k e t . 
S e n k i se f e l e d j e el, h o g y s o r s j e g y n é l k ü l n e m n y e r h e t 
s e k i s , se nagy , se f ő n y e r e m é n y t ! 

A szerencse útja azonban most 
mindenkinek nyitva ál l ! 

A legjobb minőségben minden 

fizikai, kémiai, állata és növénye 
tani felszerelést, térképet, fölcU 
gömböt, szemléltetőgépet és 
bármely taneszközt, iró^ és 

irodaszert 

könnyített fizetési feltételek mellett szállít és kívánatra készséggel ad részletes árajánlatot: 

A KIRÁLYI MAGYAR A \ T c " 7 U D r \ c \ T v A 
EGYETEMI N Y O M D A l A J N o Z Ü K U o Z l A L i A 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĤ  
BUDAPEST VIII, MÚZEUM,KÖRÚT 6. 
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G l V MAGYAR 
KÖNYVBARÁTOK 

P I T * 

I. Könyvbarátok Nagy Könyvei. 
II. Könyvbarátok Kis Könyvei. 

III, Könyvbarátok Diáriuma. 

I. 
KÖNYVBARÁTOK NAGY KÖNYVEI. Évenként megjelenik 4 új illetmény-
kötet. Évi előfizetési díja 20 P (azok számára szolgál, akik egységesen átgon-
dolt elvek szerint az évről-évre megjelent illetménykötetekkel nemcsak érté-
kes és műbecsű könyvekhez akarnak jutni, de családi könyvtárat is akarnak 

építeni a magyar nemzeti műveltség anyagából). 
II. 

KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI. Évenként 4 új kötet, évi előfizetési díja 
10 P (azoknak szól, akik fiatalok, vagy szívükben fiatalok tudtak maradni. 
Szórakoztató és ismeretközlő müvek, mindig a magyar és tisztultabb világ-

nézet vonalán). 

in. 
MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA. Évenként 8 szám. Évi előfizetési 
díja 4 P. A Könyvbarátok Nagy és a Könyvbarátok Kis Könyveinek elő-
fizetői díjmentesen kapják. (Fürge propagálója a jó és jelentős könyveknek. 
Ismertetéseivel, irodalmi híreivel felüdíti, meggazdagítja és egybekapcsolja 

a könyvek barátait). 
PONTÉRTÉK, CSERE ÉS VÁSÁRLÁSI JOG. 

A KÖNYVBARÁTOK NAGY KÖNYVEI az előfizetők számára pontokban 
nyernek értékelést. Évente 50 pont értékű könyv jelenik meg, mint illetmény-
kötet. A Magyar Könyvbarátok Diáriuma mindig előre jelenti a következő 
illetménykönyvet, az előfizető azonban a megadott időpontig csereigényt 
jelenthet be régebbi illetménykötetekre, besorozott müvekre, vagy a Könyv-
barátok Kis Könyveire. A csere következtében előállható pontértékkülön-
bözetet a folyószámlán nyilvántartjuk. Az előfizetésért járó 50 ponton felül 
a vásárlási jog lép érvénybe, mely esetben 1 pont vételára 50 fillér. De jegyez-
hető dupla előfizetés is, amikor a kétszeres előfizetési díjért 100 pontértékű 

könyv jár. 
A KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEINEK előfizetői az előfizetett példá-
nyokon túl tetszésszerinti példányszámban vásárolhatják 2-50 P kedvezményes 
áron a Könyvbarátok Kis Könyveit és pontértékelés alapján megvásárolhatják 

a Könyvbarátok Nagy Könyveit is. 
(Az illetménykötetek portómentesek, a vásárolt v. cserekönyvek portókötelesek.) 

KÖNYVBARÁTOK FOLYÓSZÁMLÁJA. 
Minden előfizetőnek folyószámlája van, amelyre nemcsak az előfizetési díjat 
és az illetménycseréből származó pontok értékét (megterhelést vagy jóvá-
írást) jegyezzük fel, hanem annak terhére minden könyvszükséglet is be-
szerezhető a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában. Felvilá-
gosítást készséggel ad a bolt, IV, Kossuth Lajos-u. 18., reggel 8-tól este 6-ig, 
telefon: 89-5-40. Az előfizetők az Egyetemi Könyvesboltban minden könyvet 
vételkényszer nélkül megtekinthetnek. Ugyanott a Magyar Könyvbarátok 

Diáriumában, vagy bárhol említett könyv is megszerezhető. 

Részletes tájékoztatót készséggel küld ingyen és bérmentve a 

II MAGYAR KÖNYVBARÁTOK" 
KIR. MAGY. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 
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Egyetlen tanító sem nélkülözheti 
K M E T Y K Ó J Á N O S N A K 

a Testnevelési Főiskola t a n á r á n a k 

A NÉPISKOLAI 
TESTNEVELÉS 
VEZÉRKÖNYVE 

című munkáját , amelyet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr tanítók számára vezérkönyvül, a tanító-
képzők számára pedig segédkönyvül engedélyezett s 
amelyről a hivatalos bírálatok a legnagyobb elismerés-
sel szóltak. Ebben a könyvben óráról-óráta, valamennyi 
osztály számára kidolgozott testnevelési óraterveket 
ta lá l mint a tornateremmel rendelkező városi, mint 
pedig a minden felszerelésnélküli falusi és tanyai nép-
iskola tanítója. A könyvének megbecsülhetetlen értéke 
az az ezernél több rajz, amelyek a gyakorlatoknak és 
játékoknak keresztülvitelét muta t ják . 

Drozdy Gyula, a könyv hivatalos bírálója erről a 
könyvről többek között ezeket mondja : „Érzem és tu-
dom, hogy ennek a könyvnek ha tása a la t t a testneve-
lési órák egyik legkedvesebb órái lesznek gyermeknek 
és tanítónak egyaránt" . 

Megrendelhető a szerzőnél, Budapest I , Attila-utca 2, 
a 27.020. számú csekklapon vagy postautalványon. 
A könyv á ra 4 pengő. Portóköltség a pénz előleges be-
küldése esetén 20 fillér. 

M ú i d e n fcaftttó,fcáV5ufife 
már h a v i 1 p e n g ő v e l 
gondoskodhatik magái 
ról és családjáról, emel= 
lett megerősíti 

a f e ÍJÖÜ/ÖA-GJLojp 
jóléti intézményeit, sőt 
jelentős 

is juthat . Tájékoztatót 
küld a 

Mo^oKoAS^ógi l&MJtóJtL 

tÖJh/ÓJ-úUapia 
OiOzto-iííáíL utoJbátij. 

ßudapeAt Vili, iS*£Htki>iáiijí-utCa 4?. f i . 

Az igazi vadász nem nélkülözheti 
KÉZDIVÁSÁRHELYI BEN KŐ PÁL: 

AVADÁSZAT 
című gyakorlati vadászati szakkönyvét, mely a közeljövőben a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda előállításában fog megjelenni. 
Régen érzett hiányt pótol ez a pompás kötet, mely cca 450 oldal terjedelemben számos 
gyönyörű képpel díszítve, magában foglalja a magyar vadászati ismeretek összességét. 
Felöleli a Magyarországon előforduló fontosabb vadfajok ismertetését, azok telepítését, 
gondozását és vadászatát. Tartalmazza a vadászati fegyvertant, bemutatja az összes modern 
fegyvereket, a különböző államok fegyvertípusait. Leír ja ' a hatósági fegyvervizsgálat, 
belövés, puskavásárlás, célzótávcső stb., stb. nélkülözhetetlen ismertetését. 
A lőszerekről szóló fejezetben a lőporok, golyók, sörét, fojtás és tölténykészítés részletes 
ismertetését nyújt ja, majd további fejezeteiben a fegyverrel való lövés elméletét adja a 
belső és külső ballisztika kimerítő ismertetésével együtt. 
Végül a lövés művészete, a vadász felszerelese, a hajtó, a vadászkutyák, a solymászat, 
falkavadászat, uhuzás, vadászatrendezés, vadásztársaságok, vadorzók, vadkárok stb., s tb. 
ismertetése után tartalmazza a vadásztörvényt és az idevonatkozó rendeleteket is. 
A Néptanítók Lapja előfizetői számára kedvezményes előfizetési ára 8 pengő. 

di°szköt/sben Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
10pengő. Budapest VIII, Múzeum=körút 6. (Gólyavár) 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évt i zedek ó t a 
köz ismer t l e g j o b b 

ház-, dalárdák-, Iskolák- és különösen templomoknak. 
M a g y a r o r s z á g b a n 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 II, Török-utca 8. sz. 
A b u d a i Marg i t«h íd f6 tö l a m á s o d i k u t c a j o b b r a . 

F i z e t é s k e d v e z m é n y . S ü r g ö n y e i m : „ H a r m o n h ö r l " . T e l e f o n s z á m : 5 1 - 6 - 5 2 

SCHÜLER . 
JÖZSEF R-T- j f ' 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir . Állami Térképészet k i a d á s á b a n meg-
je lent ú j fali térképek á r a vászonra vonva , lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai la l i tér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26-— 
Magyarország ú j p laszt ikus ha tású hegy-víz-

ra jz i fal i térképe. N a g y s á g 116 X 169 cm . . 26"— 
Európa legújabb poli t ikai fal i térképe. Nagy-

ság 129 X 1 5 7 cm 26 — 
Enrópa ú j plasztikus h a t á s ú hegy-vízrajzi 

fa l i térképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26-— 
A föld képe fé l t ekékben . ( P l a n i g l o b u s . ) 

P la sz t ikus ha tású ú j fal i térkép. N a g y s á g 
121 X 170 cm 26 — 

Valamennyi térképet Kogutowicz Káro ly dr . egye-
temi t a n á r tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir . Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T IV, K A M E R M A Y E R K Á R O L Y . U . 3 

A »Studium« könyveiből 
Boda István: A nevelői célkitűzés pro-

blémájához 1-60 
Bognár Cecil: Tanulmányok a gyermeki 

lélekről 2-20 
Fekete József: A magyar népművelés 

körvonalai. II. kiadás 3 50 
FINÁCZY ERNŐ: Didaktika. (A kiváló 

szakember halála után megjelent 
munkája.) 5-50 

Imre Lajos: A falu művelődése. (Vezér-
fonal a nép nevelői számára.) . 2-— 

— A modern nevelési rendszerek 
kritikája ... —-50 

IMRE SÁNDOR: Népiskolai neveléstan. 
II. kiadás 3-20 

— (Szerk.) Nevelésügyi tanulmányok.. 4— 
— A magyar nevelés körvonalai 2— 
Gál Kelemen: A társadalmi közszellem 

hatása az iskolai nevelésre —-50 
Lechnitzky Gyula: Az alkotó munkára 

nevelés 5-— 
Lux Gyula: A helyesírás tanulása —-40 
TETTAMENTI BÉLA DR.—MÁRER 

ERZSÉBET DR.: A Magyar Paeda-
gogia negyven évfolyamának tarta-
lom- és névmutatója (1892—1931) . . . . 6— 

Megrendelhetők minden könyvkereskedésben vagy az alábbi címen, 

«Studium« könyvkiadó 
Budapest IV, KecskemétUutca 8 
Tele ionszám : 85-6-16. — Pos ta takarékpénz tá r i csekkszámla s z á m a : 4041 

22.071. — 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 s k ö r ú t 6. (F . : T h i e r i n g R i c h á r d . ) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 7'ik számához. 

A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I 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 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
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. 

SZOCIÁLPOLITIKAI É i KÖZEGÉSZISIÉGtGYI 
O T É Z H É l l E K H A Z Á N K B A N : ok 

I r t a : D R . G O R T V A Y G Y Ö R G Y egyetemi magán taná r , a Népegészségügyi M ú z e u m igazgató ja 

A z állam embervédelmi törekvései a társada-
lom részéről megértésre és támogatásra csak az 
esetben számíthatnak, ha a nagyközönség meg-
érti és átérzi ezek üdvös voltat és céljait. 

Az egyre fokozódó közterhek, illetve az álta-
lános elszegényedés szükségessé tették, hogy a 
szociális segítség e3zközeinek a szétosztása ha,-
tósági kézbe összpontosíttassék. Ez a tény ma-
gyarázza, hogy a szociálpolitika és a közegész-
ségügy terén igen sok állami vagy állami 
megbízásból működő intézményt találunk. Ezek 
működésének és szervezetének megismerése el-
engedhetetlenül szükséges annak számára is, 
aki szociális vagy egészségügyi ismeretterjesz-
tés munkájával foglalkozik. 

I. Országos Gazdasági Munkáspénztár. (Buda-
pest, V, Akadémia-utca 3. sz.). A gazdasági cse-
lédek, a vízi és erdei munkálatoknál alkalma-
zott munkások, valamint a mezőgazdasági gép-
munkások biztosítását az 1900. évi XVI. t.-c. 
alapján 1901 óta az Országos Gazdasági Mun-
kás- és Cselédpénztár látta el, mely 1913 óta 
Országos Gazdasági Munkáspénztár elnevezés 
alatt működik. 

Az Országos Gazdasági Munkáspénztár által 
nyújtott szolgáltatások jelenleg a következők: 
A gazdasági gépmunkásnak, ha a baleset egy 
hétnél tovább tartó munkaképtelenséget oko-
zott, táppénz jár, mely legfeljebb 10 hétig napi 
1-20 pengőt tesz ki. Gazdasági cselédek táppénz 
helyett és fejében munkaképtelenségük tarta-
mára, de legfeljebb negyedévig, megkapják 
minden járandóságukat. A biztosítottaknak 
gyógykezelés jár, és pedig gyógyulásukig. A 
községi és körorvosok tartoznak a gyógykeze-
lést ellátni. Ha kórházi ápolásra van szükség, 
az Országos Gazdasági Munkáspénztár a köz-
kórházi költségeket megtéríti. Gyógyászati se-
gédeszközöket természetben ad az intézmény. 
A megrokkant biztosítottnak járadékra is van 
igénye. A teljes rokkantjáradék évi 288 pengő, 
a legkisebb részjáradék (legalább 25%-os kereső-
képességcsökkenés esetén) évi 72 pengő. A bal-
eset következtében elhalt biztosított özvegye 

320—960 pengőig terjedhető egyszeri haláleseti 
segélyt kap. A segély aszerint váltakozik, hogy 
mennyi a 14 éven aluli árvák száma. Temetési 
segély csak haláleseti segély nélkül jár, összege 
legfeljebb 120 pengő erejéig a temetési költsé-
gek összege. 

II. A gyermekvédelem intézményei. Rendsze-
rint az 1901: VIII. és XXI. törvénnyel megte-
remtett általános vagy állami gyermekvédelmet 
értjük alatta, amelynek fővárai részben az 
állami gyermekmenhelyek, részben az árvaszék 
intézménye, amely utóbbi a gyermekvédelem 
adminisztrációját végzi. Beszélünk ezenkívül az 
úgynevezett igazságügyi gyermekvédelemről is, 
amely alatt a bűnöző, a züllött és a züllés ve-
szélyének kitett gyermekek érdekében végzett 
nevelő-büntető védelmet értjük. A hatósági 
gyermekvédelem ezen két ágával szemben a 
társadalmi gyermekvédelem újabban inkább az 
ifjúság szellemi és erkölcsi jólétének előmozdí-
tását tekinti feladatának. Legfontosabb társa-
dalmi gyermekvédelmi intézményeink a Stefá-
nia Szövetség mellett az Országos Gyermek-
védő Liga, a Magyar Vörös-Kereszt Egyesület, 
az Országos Magyar Gyermekvédő Egyesület 
(Budapest, VIII, József-utca 71—73. sz.), a Há-
zasságon Kívül Született Gyermekek Országos 
Védőegyesülete (Bpest, II, Fő-utca), a Gyermek-
szeretet Egyesület és a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége gyermekvédő és kórházi 
osztálya, a Gyermekbarát Egyesület stb. Ezek 
a társadalmi egyesületek mind hatósági támo-
gatásban részesülnek. 

Az állami gyermekmenhelyek száma Csonka-
Magyarországon 9-re csökkent (17-ből). Ezek-
nek székhelye: Budapest, Debrecen, Gyula, 
Kecskemét, Pécs, Szeged, Szombathely, Veszp-
rém és Miskolc. A gyermekmenhelyi telepek 
száma 232. Az 1933. évben a 9 állami gyermek-
menhely 34111 gyermeket központilag, 28561 
gyermeket telepekre való kihelyezés útján gon-
dozott. 

Az 1901: VIII. t.-c. kimondja, hogy talált, 
valamint a hatóságilag elhagyottnak nyilvání-
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tott gyermeknek igénye van az állami gyermek-
menhelyen való gondozásra, ha életének 15. 
évét még meg nem haladta. Az állami gyermek-
menhely kötelékébe felvett gyermek gondozása 
a gyermek eltartásával, ruházásával, nevelésé-
vel és kiképzésével járó feladatokat foglalja 
magában. 

A 204.900/1931. B. M. számú rendelet lehetővé 
tette, hogy az elhagyottá nem nyilvánítható 
szegény gyermek meghatározott esetekben ál-
landó segélyezésben részesüljön, ha a gyerme-
ket hozzátartozói nem tudják kellőképen eltar-
tani és ha róla sem rokonok, sem jótevők nem 
gondoskodnak. A segélyeket a kiskorúra illeté-
kes árvaszék szavazza meg és utalja ki. 

Az állami gyermekvédelem keretébe tartoz-
nak a különböző árvaházak és egyéb gyermek-
gondozó- és nevelőintézetek, amelyek az állami 
zárt gyermekvédelmi rendszert alkotják. Újabb 
felfogás szerint zárt gyermekvédelmi gondozás 
csak a testi és lelki fogyatékosok s a züllésnek 
indult gyermekek számára kívánatos, a többi 
védelemre szoruló gyermekvilágról pedig a 
nyilt gyermekvédelem útján kell gondoskodni. 

Á nyilt gyermekvédelem körébe tartozik a 
gyermeküdültetés és a gyermeknyaraltatás, a 
napközi otthonok, ifjúsági tanácsadók, vala-
mint az ifjúsági mozgalmak keretében végzett 
ifjúsággondozó. 

Az iparban foglalkoztatott gyermekek é3 
fiatalkorúak védelméről az 1928. évi V. t.-c. in-
tézkedik. A gyermekekkel (és nőkkel) űzött ke-
reskedés (leánykereskedelem) elnyomása ügyé-
ben kötött nemzetközi egyezményt az 1925. évi 
XIX. t.-c. iktatta be törvénykönyvünkbe. Az 
erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek védelmét 
félhivatalos szerv gyanánt a Magyar Egyesület 
a Leánykereskedelem Ellen (Bpest, IV, Szarka-
utca 4. sz.) látja el. 

III. A kerületi kir. iparfelügyelők és a törvé-
nyes munkásvédelem szervezete. (Központi 
ipari főfelügyelet: II. Lánchíd-utca 1—3. sz.) Az 
iparfelügyeletről, az ipari és gyári alkalmazot-
tak baleset elleni védelméről szóló 1893. évi 
XXVIII . t.-c. értelmében a munkaadó köteles 
az ipartelepen minden hatósági meghagyás nél-
kül. már a törvény erejénél fogva, mindazt 
létesíteni és fenntartani, ami az alkalmazottak 
egészségének és testi épségének lehető biztosí-
tására szükséges: megfelelő szellőztetést, vilá-
gítást, a hatóságok által előírt védőeszközöket, 
porszívóberendezéseket, a testi épséget veszé-
lyeztető berendezéseknél korlátot, hálóburkola-
tot és hasonló alkalmas védőkészülékeket, a 
veszélyes gépekre külön figyelmeztető felírást 
és köteles az egészségügyi óvószabályokat és 
tilalmi intézkedéseket látható helyen kifüggesz-
teni. 

Ennek a fontos munkásvédelmi törvénynek a 
végrehajtására szervezte meg ugyanezen tör-
vény a kereskedelemügyi minisztérium fenn-
hatósága alatt az iparfelügy eletet, amely ezidő-
szerint 13 iparfelügyelői kerületből áll: I. Buda-
pest; II. Debrecen; III. Győr; IV. Gyula; V. 
Kanosvár; VI. Miskolc: VII. Nyíregyháza; 
VIII. Pécs; IX. Sopron: X. Szeged; XI. Székes-
fehérvár; XII. Szolnok; XIII. Szombathely. 
Az iparfelügyelők hatáskörébe tartozik: 1. Űj 
ipartelepek engedélyezési eljárásaiban való 
részvétel — a balesetelhárítási, munkásegész-
ségügyi és munkásjóléti szempontból szükséges 
kikötések eszközlése végett, 2. a külföldi honos 
munkások ellenőrzése, 3. a munkanélküliség, 
4. az iparfejlesztés, 5. a vámkedvezményes 

behozatal ellenőrzésében való közreműködés, 
6. műszaki véleményezés az alsófokú iparható-
ságok számára, 7. kazánvizsgálat. 

Az 1927. évi X X I . t.-c. értelmében a munka-
adó vagy megbízottja 1928 január 1-től minden 
balesetet köteles bejelenteni 24 órán belül az 
illetékes rendőrhatóságnak és társadalombizto-
sító szervnek, valamint az illetékes kerületi 
iparfelügyelőnek. 

IV. Országos Közegészségi Egyesület. (Buda-
pest, VIII, Eszterházy-utca 9.) Ez az egyesület 
1886-ban alakult meg az egészségtani ismeretek 
terjesztésére és a közegészségügy érdekeinek 
előmozdítására. Működésének egyik legfonto-
sabb eszköze az egyesület kiadásában meg-
jelenő „Egészség" című folyóirat. 

V. Magy. kir. Országos Közegészségügyi In-
tézet. (Budapest, VIII, Gyáli-út 4.) Az 1925. évi 
X X X . t.-c. alapján 1927-ben létesült intézet ren-
deltetése: Az egészségügyi hatóságok támoga-
tása az egészségügyi tudományok vívmányainak 
alkalmazásában, különösen a fertőző betegsé-
gek elleni védekezés terén, az egészségügyi sze-
mélyzet, különösen a tisztiorvosi kar kiképzése, 
gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek vizs-
gálata, a mintajárások elnevezés alatt működő 
egészségvédelmi szolgálat szervezése és irányí-
tása. Ennek megfelelőleg az intézetnek négy 
különböző működési ágazata van: 1. Tanító 
munka, 2. laboratóriumi munka, 3. külső köz-
egészségügyi munka, 4. tudományos kutató és 
egyéb munkák. 

Az intézettel kapcsolatos az Orvosok Háza és 
az Állami Ápolónő és Védőnőképző Intézet, 
amely az intézetnek a falusi egészségvédelmi 
munkája számára szükséges zöldkeresztes álta-
lános védőnőket képezi gyakorlatilag és elmé-
letileg. Vidéki laboratóriumi állomásai vannak: 
Baja, Debrecen, Hódmezővásárhely. Miskolc, 
Pécs, Szeged, Székesfehérvár városokban. 

VI. Allami Munkaközvetítő Hivatal. (Buda-
pest, VIII, József-utca 33. sz.) Az ipari, kereske-
delmi és bányászati munkaközvetítés szerveze-
tét nálunk az 1916. évi XVT. t.-c. által létesített 
1. Állami Munkaközvetítő Hivatal, 2. az általa 
ellenőrzött, városi jellegű, hatósági munkaköz-
vetítő intézetek (kerületi hatósági munkaköz-
vetítők) és 3. a helyi hatóságok munkaközve-
títő munkája (városi és községi gyűjtőhelyek) 
alkotja. 

Hatósági munkaközvetítők működnek: 1. Buda-
pest, 2. Pécs, 3. Szeged, 4. Szombathely. 5. Deb-
recen, 6. Miskolc, 7. Győr, 8. Sopron. 

p]zen hatósági ipari és kereskedelmi munka-
közvetítők mellett a következő szervezetek foly-
tatnak még munkaközvetítést: 1. A ható-
sági mezőgazdasági munkaközvetítés szervezete: 
a) az Országos Gazdasági Munkaközvetítő 
Iroda (Budapesten, V, Kossuth Lajos-tér 11. sz), 
b) az illetékes vármegyei és városi magy. kir. 
gazdasági felügyelőségek, c) a községi ható-
sági gazdasági munkaközvetítők. Ennek a 
szerve a rendezett tanácsú városban a tanács 
által kijelölt tisztviselő, községekben a községi, 
illetve a körjegyző. 2. Munkaadói és munkás-
egyesületi érdekeltségek. És pedig 2 munkaadó 
szövetségi, 12 ipartestületi, 21 keresztényszocia-
lista alapon álló és 66 szociáldemokrata szerve-
zeti munkaközvetítő működik. 3. Közjótékonysági 
egyesületek közhasznú (ingyenes) munkásköz-
vetítése. Számuk 17. 4. Iparszerű elhelyező-
irodák, ügynökségek stb. Budapesten 98, vidé-
ken 41 magánközvetítő van. 

VII. A mentésügy intézményei. Bár az 1876. 
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évi XIV. t.-c. közfeladatnak minősítette a bal-
esetnél nyújtandó segélyt és a mentésügy szer-
vezését, a hivatásos mentőszolgálat társadalmi 
úton szerveződött meg önkéntes mentőegyesüle-
tek útján. És pedig Budapest, Cegléd. Debrecen, 
Eger, Gyöngyös, Kaposvár. Kecskemét, Mis-
kolc, h agykanizsa, Pestszenterzsébet, Pécs, 
Székesfehérvár, Szombathely, Üjpest városok-
ban. 

Minthogy a szervezés igen lassan haladt és 
sok tekintetben nem is tudott megfelelni a fo-
kozódó igényeknek, mind erősebb lett a kíván-
ság egy országos mentőközpont felállítása 
iránt. Ilyen szerv gyanánt alakult meg 1926-ban 
a Vármegyék és Városok Országos Mentő/egye-
sülete. amelynek célja mentőállomások és • 
mentőtanfolyamok országos szervezése, vala-
mint a betegszállítás, különösen járványok ide-
jén. A V. és V. O. M. E. szervezete ezidőszerint 
50 fiókállomást foglal magában az ország kü-
lönböző vidékein. Székháza Budapesten van. 
(II, Hunyadi János-út 11.) 

Külön fejezetet érdemel a magyar mentés-
ügyben a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület 
(V. Markó-utca 22), amely Kresz Géza dr. buda-
pesti kerületi tisztiorvosnak köszönheti meg-
alakulását 1887-ben. Az egyesületnek a mentők 
kiképzésében, elsősegély-tanfolyamok rendezé-
sében, a vízbőlmentés ügyének rendezésében és 
a mentésügy országos szervezésében igen nagy 
érdemei vannak. 

A BÖME hatósági támogatás mellett mű-
ködő közjótékonyságból fenntartott intézmény, 
amelynek vezetése egy választmány és ebből 
választott igazgatóság kezében van. Orvosi ve-
zetője az igazgató-főorvos. Rajta kívül 2 fő-
orvosa, 12 ellenőrző és 8 bennlakó orvosa, to-
vábbá 20 bennlakó orvosnövendéke van. Tíz 
betegszállító autója és számos lófogatú ko-
csija van. 

Mindenkinek ingyenes első segítséget nyújt, 
akit baleset ért, esetleg kórházba is vLizi. Beteg-
szállítást is végez és Mentők Lapja címen havi 
folyóiratot ad ki az első segítségnyújtás taní-
tásának terjesztésére. 

1934-ben a Magyar Vörös Kereszt Egylet a 
közlekedési balesetek ellátására országúti se-
gélyhelyeket és a Dunán és Balatonon vihar-
jelző mentőállomásokat állított fel. 

VIII. Népegészségügyi Múzeum. Magy. kir. 
Társadalomegészségügyi Intézet és Múzeum. 
(Budapest, VI, Eötvös-utca 3. sz.) Az egészség-
ügyi és szociális népművelés központi intéz-
ménye. Társadalmi Múzeum néven 1901-ben lé-
tesült azzal a feladattal, hogy a szociálpolitika 
és munkásvédelem intézéséhez szükséges hazai 
és külföldi anyagot összegyűjtse, feldolgozza és 
hozzáférhetővé tegye s ezáltal terjessze és nép-
szerűsítse a munkásvédelmet, a szociális egész-
ségügyet és annak intézményeit. Az intézet te-
hát hivatásképen foglalkozik az ismeretterjesz-
tés munkájával, a lakosság egészségügyi és szo-
ciális nevelésével s kapcsolatot igyekszik te-
remteni az egészségügyi hatóságok és a társa-
dalom szociálhigiénikus intézményei között. 
Feladata továbbá az intézetnek, hogy a társa-
dalmi betegségekre és megelőzésükre statiszti-
kai adatgyűjtéseket végezzen s az orvosokat a 
népbetegségek elleni küzdelem gazdasági és 
szociális módszereiről és a szociális orvostudo-
mány haladásáról állandóan tájékoztassa. A 
szorosan vett múzeumi tevékenység által vég-
zett népművelési munkán kívül az intézmény 
ismeretterjesztő előadásokat, időszaki és ván-

dorkiállításokat. tanfolyamokat rendez szociá-
lis, egészségügyi, munkás jóléti, ipar egészség-
ügyi. egészségügyi statisztikai és balesetvé-
delmi kérdésekről, előállít és díjtalanul kiköl-
csönöz egészségügyi oktatási segédanyagokat 
(film, diapozitív stb.), nyilvántartja a külföldi 
egészségügyi mozgalmakat, egészségügyi ós 
szociálpolitikai szervezeteket. 

IX. Magyar Vörös Kereszt Egylet. (Budapest, 
VIII, Baross-utca 15. szám.) Az 1864. évi Genfi 
Egyezmény alapján 1881 május 17-én kezdte 
meg működését, de előfutárja, a Magyar Ország 
gos Segélyző Nőegylet már 1878-ban megala-
kult. Háborús feladata: Ápolónőképzés, hadi 
egészségügyi anyag és szeretetadomány gyűj-
tése, a sebesültek és betegek ápolása, tartalék-
kórházak, üdülők létesítése, a betegszállítás 
szervezése, a hadifoglyok gyámolítása stb. 
Békemunkája: Ápolónőképzés, az egészségügyi 
kultúra terjesztése, a mentésügy szervezése, a 
szociális, főleg a szegénygondozás, játéktíéri 
munka. 1921-ben alapította meg a Magyar I f j ú -
sági Vörös Keresztet, amelynek célja szűköl-
ködő gyermektársak megsegítése, a munkára 
való nevelés, az emberbaráti érzés fejlesztése a 
gyermekek között. A Magyar Ifjúsági Vörös 
Kereszt május első vasárnapját az Anyák nap-
jává avatta. Külön osztály a Serdültek Vörös 
Kereszt Csoportja, mely a volt ifjúságiakat 
neveli tovább a Vörös Kereszt céljainak. Leg-
utóbbi időben újabb munkakört vállalt a Ma-
gyar Vörös Kereszt Egylet a Nemzetközi Se-
gélynyújtó Egyesület itteni feladatainak meg-
szervezésével. Ennek célja az egyes népeket 
sújtó elemi csapások (földrengés, árvíz stb.) 
alkalmával nemzetközi segélyezés útján való 
kölcsönös segítség. Havonta egyszer jelenik 
meg kiadásában a Magyar Vörös Kereszt című 
folyóirat. 

X. Országos Szociálpolitikai Intézet. (Buda-
pest. VIII, Szentkirályi-utca 7. sz.) 1922-ben lé-
tesült, mint Szociális Főiskolai Telep azzal a 
rendeltetéssel, hogy az egyetemi ifjúságnak a 
munkásnép városrészeibe való kitelepülése ál-
tal a különféle fakultásokon tanuló egyetemi 
hallgatókat a szociális politika és szociális 
higiéné terén szükséges tevékenységben gya-
korlatilag kiképezze és , a munkásnép között 
végzett szociális nevelő, gondozó és oktató mun-
kával a szociális feladat megoldását elősegítse. 
Az 1932-ben kormányengedéllyel alapítványi 
jellegű autonóm szervvé alakult intézet szerve-
zetét 1933-ban akként bővítette ki, hogy szo-
ciális intézmények létesítését és olyan szociál-
politikai feladatok megszervezését és ellátását 
is munkakörébe vonta, amelyekre az állami 
vagy törvényhatósági szociálpolitika vagy egy-
általán nem, vagy csak kevésbbé alkalmas. 
Újpest városában létesített szociális főiskolai 
teíepe internátussal, tüdőbeteg- és nemibeteg-
gondozóval, bakteriológiai és tápszervizsgáló-
laboratóriummal, ingyenes jogi tanácsadóhiva-
tallal, munkáselhelyező irodával, népkönyvtár-
ral, olvasószobákkal rendelkezik. 

XI. Stefánia Országos Szövetség Anyák és 
Csecsemők Védelmére. (Budapest. VIII, Vas-
utca 10. sz.) A magyar anya- és csecsemővédelem 
eme országos szervezetének tevékenysége az 
anya- és csecsemővédelem minden részére ki-
terjed. Részt vesz minden, a gyermekvédelem 
körébe eső hatósági és társadalmi tnvÁVa»<vseg-
ben, védőintézeteket, tejkonyhákat, anyaottho-
nokat, bölcsődéket, napközi otthonokat, szülő-
otthonokat. üdülőtelepeket, csecsemőkórházakat 
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létesít és ismeretterjesztő előadásokat rendez a 
csecsemőgondozás javítása, a táplálkozási hi-
bák megszüntetése, a csecsemőhalandóság le-
küzdésé stb. érdekében. Országos szervezete há-
delini és szociális szakosztályból. Központi szék-
házában van elhelyezve az igazgatóság, a köz-
ponti védőnői iroda, a gróf Apponyi Albert 
Anyaotthon (a szülőintézetből kikerülő hajlék-
talan anyák és csecsemőik befogadására), minta 
dispensaire és központi tejkonyha. Ugyanitt van 
az Állami Anya- és Csecsemővédőnőképző In-
tézet és ezzel kapcsolatban internátus, egy 
gyermekgondozónői tanfolyam (internátussaij, 
központi laboratórium és az anya- és csecsemő-
védelmi múzeum. Külső szervezetét ezidősze-
rint 254 fiókszövetség, 267 anya- és csecsemő-
védőintézet, 113 tejkonyha, 13 anyaotthon, 
33 bölcsőde és napközi otthon, 14 szülőintézet és 
3 csecsemő- és gyermekkórház alkotja. Munká-
jának gerince az ú. n. védóintézetekben törté-
nik és aj a terhesek, b) a csecsemők és 3 éves 
korig a kisdedek védelmére és c) a propaganda 
munkára terjed ki. A terhesek, csecsemők és 
kisdedek védelmi munkája hatékonyabbá válik 
a szociális segítség által, amely a következők-
ből áll: Szülészeti vándorláda, vándor csecsemő-
kelengye, ruhanemüsegély, élelmiszersegély, 
póttápszerek kiosztása, szoptatási jutalom. 

A tejkonyhák orvosi rendelkezésre szaksze-
rűen készített tejkeverékkel biztosítják azok-
nak a csecsemőknek a táplálékát, akik az anya-
tejet nélkülözni kénytelenek. Az anyaotthonok 
olyan anyák elhelyezésére szolgálnak, akik a 
szülés után nem tudnak a gazdasági életben el-
helyezkedni. A bölcsődék és napközi otthonok 
azon csecsemők (0—3 éves korig) és kisdedek 
napközi ellátására szolgálnak, akiknek szülei 
munkába járván, őket gondozni nem tudják. 
A szülőotthonok azon szülőnők befogadására 
szolgálnak, akik lakásukon különbző okok 
miatt (túlzsúfolt lakás, a szükséges sterilitás 
hiánya, szülési rendellenességek stb.) nem szül-
hetnek. Az üdülőtelepek gyenge szervezetű 
anyák és gyermekek testi egészségének helyre-
állítására szolgálnak. A fiókszövetségek az 
egészségügyi és szociális munka anyagi eszkö-
zeinek a társadalom útján való megteremtésére 
és a védőintézetek munkájának a propagálá-
sára vannak hivatva. 

XII. Országos Társadalombiztosító Intézet. 
(Budapest, VIII, Fiumei-út 19/b.) Á munkásnak 
igénye van reá, de az államnak és társadalom-
nak egyaránt érdeke, hogy betegség vagy 
munkaképtelenség esetén gondoskodás történ-
jék a munkásról, akinek valóban az egészsége 
az egyetlen tőkéje. Ez a gondoskodás a kötelező 
munkásbiztosítás útján van megoldva. A mun-
kásbiztosítók előbb, éppúgy, mint a magán 
biztosítási intézmények takarékossági és beteg-
segélyezési alakulatok voltak, de ma ez a leg-
fontosabb szociálpolitikai és egészségügyi intéz-

mény, amely egyaránt szolgálja az állam és a 
társadalom, továbbá a tőke és a munkás érde-
keit. Éppen ezért teljesen indokolatlan a társa-
dalomnak ezen intézménnyel szemben legtöbb-
ször előítéletből származó ellenérzése. A beteg-
ség, baleset és rokkantság stb. esetére való biz-
tosítás szerve az Országos Társadalombiztosító 
Intézet és ennek helyi szervei, az ú. n. kerületi 
választmányok (pénztárak). Az intézet vezeté-
sét az önkormányzat (elnökség, igazgatóság), 
ügyvitelét a vezérigazgató végzi. Kereskedelmi 
és ipari vállalatokban, és cégeknél foglalkozta-
tott állandó javadalmazású magánalkalmazot-
tak (kereskedelmi alkalmazottak stb.) betegsé-
gek esetére való biztosítását a Magánalkalma-
zottak Biztosító Intézete (Budapest, VII, Betn-
len-tér 1. szám) látja el, míg az öregség, rok-
kantság stb. szempontjából az OTI működési 
köre az egész ország magánalkalmazottaira ki-
terjed. Ezenkívül működő munkásbiztosítási 
szervezetek: a bányatárspénztárak, a dohány-
gyári betegsegélyző pénztárak, a Posta Beteg-
segélyző Intézete, a Máv Betegségi Biztosító 
Intézet, a Magyar Hajózási Betegségi Biztosító 
Intézet. Tudnunk kell még azt is, hogy az 1927. 
évi XXI. t.-c. azoknak az ipartelepeknek, ame-
lyek legalább 1000 munkással dolgoznak, önálló 
vállalati pénztárak létesítését is megengedi. A 
teljesség kedvéért meg kell említenünk az ál-
lami tisztviselők betegellátásra szolgáló Orszá-
gos Tisztviselő Betegsegélyezési Alapot. 

Az OTI szolgáltatásai a betegbiztosítási ága-
zatban: Táppénz, orvosi és szülészeti, temetke-
zési segély, kórház (az ápolásban részesített biz-
tosított igényjogosult családtagjai fél táppénzt 
kapnak), gyógyászati ellátás (gyógyszer, gyógy-
víz, gyógyfürdő, gyógyászati segédeszközök). 
Szolgáltatások a balesetbiztosítási ágazatban: 
Orvosi gyógykezelés és keresetképtelenség tar-
tamára járadék-kártalanítás. Az orvosi gyógy-
ellátás a tagok és a családtagok részére a 
gyógyintézetekben (kórházakban, szanatóriu-
mokban stb.) nyújtott ápolástól eltekintve, az 
intézet rendelőintézeteiben, továbbá körzeti ke-
zelőorvosok útján történik. Az Országos Társa-
dalombiztosító Intézetnek a székesfőváros terü-
letén és a vidéken összesen 2079 szerződéses or-
vosa van, akik a gyógyító szolgálatot ellátják. 
Az ú. n. kezelőorvosok körülhatárolt körzeteik-
ben kötelesek lakni és a körzetükhöz tartozó 
pénztári tagoknak az ügyrend szerint meghatá-
rozott időben és módon állanak rendelkezésre. 

Kerületenként van megszervezve a szülész-
orvosi szolgálat is; ezt erre a munkakörre al-
kalmazott szakorvosok végzik. 

Szociálpolitikai és közegészségügyi intéze-
teinknek ez a vázlatos ismertetése természete-
sen csak a legszükségesebb tájékoztatást nyújt-
hatta. Kívánatos, hogy minél többen ismerjék 
és mozdítsák elő az állam és a társadalom e 
törekvéseit. 
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A Z E M B E R E S Z M É N Y K É P E A F E L T Á M A D T 
K R I S Z T U S 

í r t a : dr. M A D A R Á S Z I S T V Á N 

Az antik Görögország egyik legelső szentélyében, Delphiben, az Apolló-templom 
homlokzatán ez a felírás volt olvasható: Gnóti seauton = Ismerd meg magadat! 

önismeret! Oly közel vagyok önmagamhoz és sokszor távolabb az ég legtávolibb 
csillagánál. Sokszor önmagamra alkalmazhatom Goethe szavait: 

Az a valódi titok, mely öröktől fogva körülvesz, 
Nappal jár, de azért észre sem veszi a bölcs. 

Ember, mi vagy? 

I. 
A keleti népek naiv tekintélytiszteletükben istenektől származtatták uralkodóikat. 

A császári Rómában „isteni" jelző illette meg a császárt, s a divus Caesarnak templomot 
emeltek, szobra előtt áldozatot mutattak be. Sok millió keresztény hivő azért szenvedett 
vértanúságot, mert nem volt hajlandó a caesart istenként imádni. A francia forradalom, 
mely ledönti az oltárt s a trónt, az emberi észt állítja Isten helyére és szimbólumaként 
egy ledér nőt emel a Sz. Genovéva-templom oltárára s mint az „Ész istennőjét" imádja. 

A modern racionalizmus ugyanazt teszi más formában, amikor isteníti az emberi 
civilizációt, s a motor, s a hanghullámok csodáitól vár haladást és boldogságot. 

Ez a felfogás detronizálja az Istent, s helyébe állítja az embert, a Homo sapiéns-t, 
akinek további fejlődésében, ú j típusában, a Homo sapientior-ban hisz. Isten helyére lép 
— a Civilizáció, a Kultúra, a Gép. „A kultúra fáklyái eloltják az ég csillagait", mondotta 
a francia Viviani. 

II . 
Ezzel az emberimádással ellentétben a másik felfogás lealacsonyítja az embert. 

Már Plato így határozta meg az embert: „Az ember kétlábú tollatlan állat", Aristoteles 
még szomorúbb képet fest az emberről: „Az ember gyöngeség és határozatlanság jelképe, 
pillanat zsákmánya, a szerencse játéklabdája, irigység és bosszú keveréke, á többi 
nyálka és epe." 

A filozófok után a költők is lehangoló, szomorú dalt zengenek az emberről. Goethe 
„Faust"-jában így jellemzi az embert: 

Való, való! Nem Istennek mása. 
Féreg vagyok, ki útját a porba ássa. 
Kinek hazája, tápláléka por, 
Kit vándor lépte zúzva eltipor. 

Ennek a költői pesszimizmusnak sokszor csak egyéni rossz hangulat, csalódás, 
elkeseredés volt az oka. Tudományos alapot akkor nyer e felfogás, amikor a XIX. század 
második felében a darwinizmus azt hirdeti, hogy az ember az állattól származik. 

ESTETEMI KilHWJfl 
FOLYÓIRATOK 
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Az a bölcselet, szépirodalmi és művészeti felfogás és erkölcsi szabadosság, mely 
az Istent már száműzte a világból s az ember életéből, örömmel fogadta e tant, s levonta 
annak gyakorlati következményeit az egész vonalon. Az irodalmi és művészeti 
naturalizmus és a társadalmi, családi, erkölcsi szabadosság ennek a felfogásnak terméke. 
Ha azt kellene hinnünk, liogy korunk szépirodalmának, színpadi és filmelőadásainak 
nagy hányada a való életet ábrázolja, azt kellene következtetnünk ebből, hogy az ember 
nem Isten gyermeke, nem halhatatlan lélekkel felruházott, magasabb erkölcsi életre 
hivatott teremtmény, nem a teremtés koronája, hanem állati ösztöneinek, szenvedélyekké 
izmosodott alacsony hajlamainak rabja, s hogy nincs erő, nincs hatalom, mely az embert 
ebből az állatias rabságból kiszabadítsa. 

Mert mit hirdet ez az irodalom? 
Azt, hogy a felbonthatatlan házasság, hitvesi hűség avult középkori fogalmak, hogy 

ifjúkori tisztaság és szüzesség balgaság s nevetség, hogy az önmegtagadás, lemondás, 
áldozatkészség — hiú ostobaságok. Jelszava, hol burkoltan, hol nyíltan az, amit Sz. Pál 
Szardanapal asszír király tarzoszi síremlékén olvasott: 

Utas, egyél-igyál, élj és élvezz, 
Egyebet úgy sem nyújt az élet! 

S ami még ennél is szomorúbb, ugyanezt az életfilozófiát árulja el gyakran a mai 
társadalmunk, mely a színpad és irodalom léhaságát, erotikáját a családi, társadalmi 
életbe, szórakozásaiba, a week-end túlzó szabadosságába is bevitte. 

S mi az eredmény? A családi kötelék félelmetes széthullása, a női erény tekintélyének 
szétesése, gyermektelen vagy egykés házasságok szaporodása, gyermekek korai elzüllése 
a szülők rossz példája nyomán, csúf családi tragédiák, valóságos öngyilkossági járvány. 

Mind ez a pusztulás jobbára onnan ered, hogy az emberek nagy tömege elvetvén 
a természetfölötti tanításokat, azt hiszi magáról vagy legalább úgy érez és úgy cselekszik, 
mintha az ember nem volna más, mint raffinált állat, aki nincs . egyébre kötelezve, 
mint hogy állati ösztöneinek bizonyos külső kultúrformák mellett éljen. 

I I I . 
Mi a helyes felfogás az emberről? 
A zsoltáros zengi: „Mi az ember, hogy megemlékezel róla, Istenem? Kevéssel tetted 

őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őt. Mindent lábai 
alá vetetté], a juhokat és az ökröket, a mezei vadakat, az égi madarakat s a tenger halait, 
melyek eljárnak a tenger ösvényein." (8, 5—9.) 

Tehát az ember sem nem angyal, sem nem állat. Csak kevéssé alázta meg őt a 
Teremtő az angyalok alá, de viszont lába alá helyezte az egész értelmetlen világot. 

Byron azt mondja az emberről: „Hajnalcsillag éj és nap között." „Igen, hajnalcsillag 
vagyunk éj és nap között, a természetes és természetfölötti lét között. Hajnalcsillag 
vagyunk, kinőttünk az éjből: mi vagyunk a nap előhírnökei. Mi vagyunk az értelmi 
s erkölcsi életnek első zsengéje, a magasabb életkörnek első lépcsője" (Trikál, A lélek 
teremtő tevékenysége. 84). 

Vörösmarty is helyesen határozza meg az ember helyét a világban: 
Mi dolgunk a világon? Küzdeni 
És tápot adni lelki vágyainknak. 
Ember vagyunk, a föld és az ég fia, 
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen. 

Az ember tehát nem állat. 
S mi az, ami az embert az állattól megkülönbözteti? 
Szalézi Szent Ferenc mondja: „L'liomme est un animal rude, quand la culture et 

la religion ne l'ont pas poli." Az ember durva állat, ha a kultúra és a vallás ki nem 
csiszolja. 

a) A kultúra egymagában képtelen az emberben az állatot letörni. Szép ruha, fényes 
lakás, nagy olvasottság, 400 km óránkinti közlekedési sebesség, rádióhullámok csodái 
mellett — nagyon állatias lehet az ember. Az utolsó húsz év története fényesen igazolja 
ezt. A világháborúnak 10 millió hősi halottja, 10 millió egyéb emberáldozata voit. 
A világháború utáni 15 év alatt 10 millió ember lett öngyilkos. Í933-ban 2,300.000 ember 
halt meg éhen, ugyanakkor, amikor a kalmárkapzsiság százezer tonna számra pusztította 
el a kávét, búzát, gyapotot, állati húsokat. 1935-ben 20 millió munkanélküli nem tudta, 
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hogy lesz-e másnap betevő falatja. A nagy kultúrnemzetek versenyezve tökéletesítik 
a tömegmészárlás technikáját. Erkölcsi haladás-e ez, boldogság-e ez, hozzájárul-e ez 
az emberiség testi vagy anyagi jólétéhez 1 Ezeket a szomorú jelenségeket a világháború 
előtt még nem ismerhette Euchen Rudolf, a nagy német bölcselő, s mégis azt mondotta, 
hogy kérdés, hogy az erkölcsi alapot nélkülöző kultúra áldás vagy átok-e az emberiségre. 
Ha ma élne, erre a kérdésié csak a második válasszal felelhetne. 

Levétel a. keresztfáról. Rubens (1577—1640) festménye az antwerpeni székesegyházban. 

Az erkölcsi alapot nélkülöző emberi kultúra csak az ember állati, ragadozó 
tulajdonságait fejleszti ki: a gyűlölséget, bosszúállást, kegyetlenséget, kapzsiságot, 
irigységet, egy szóval az állatot az emberben. 

b) Alihoz, hogy az ember kiemelkedjék az állati ösztönök rabságából, feltétlenül 
szükséges az erkölcsi kultúra, melynek éltető naj>ja az Isten kegyelme. Ez a kultúra 
azt hirdeti: Ember! por és hamu vagy, testre nézve állat vagy ugyan, de Isten felemelt 
az istenfiúság magaslatára. Lábaid alá helyezte a teremtmények értelmetlen világát s azt 
akarja, hogy viszont te helyezd lábaid alá a benned rejlő állati ösztönt. Uralkodj nemcsak 
a tenger halain, a mező és erdő vadjain, nemcsak a sztratoszféra, a hanghullámok és 
a motor titkain, hanem önmagadon! Alakítsd ki önmagadban Isten képét! Nem igaz, 
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hogy féreg vagy, ki út ját a porba ássa, kit vándor lépte zúzva eltipor, Isten mása vagy, 
ki a porból a fellegekbe emelkedhetsz, az állati ösztön rabságából Isten felé haladhatsz. 

Sz. Ágoston mondotta nagyon szépen: „Deus factus est homo, ut homo fieret deus", 
Isten emberré lett, hogy az ember istenivé váljék. 

Az Egyház a nagyhéten elénk állítja az ember eszményképét az Ecce Homo fönséges 
alakjában. Pontius Pilátus az udvaron összegyűlt zsidóknak a tornácról mutatta meg 
a véresre korbácsolt, tövissel koronázott, gúnyköpenybe burkolt s nádvesszőt kezében 
tartó Istenembert e szavakkal: Ecce Homo! íme az Ember. Pilátus irgalmat akart ezzel 
ébreszteni a zsidók szívében: íme a megbüntetett, megsanyargatott ember! Eleget 
szenvedett, elégedjetek meg ezzel s bocsássátok szabadon. De öntudatlanul ennél sokkal 
többet mondott. Minden korok emberisége elé állította a legigíjzibb, legnemesebb, 
legtökéletesebb embert, az ember örök eszményképét. Tekintsünk reá: töviskorona a 
fején, véres sebek s kék foltok testén, gúnyköpeny a vállán, nádbot a kezében, de az 
arcáról királyi fenség sugárzik ki, és ö bátran, sziklaszilárdan áll a gonoszság s alávaló 
gyávaság démoni lángtengerében. Lelke hófehér, szíve nemes szeretettől ég, s ő örömmel 
indul a kereszt elé, mert látja a kereszt árnyéka mögött a feltámadás hajnalpírját. 

ő a mi mintaképünk. 
1. Tekintete az égre irányul. Minden emberi gyarlóságunk, ösztönös természetünk, 

minden elesettségiink dacára is az az öntudat kell, hogy át jár ja egész valónkat, hogy 
több vagyunk mint sár és por, hogy nem arra születtünk, hogy a sárban és porban 
vergődjünk, hanem hogy felemeljük tekintetünket az égre s meg legyünk győződve arról, 
hogy Isten gyermekei vagyunk. „Aki azt hiszi — mondja egy magyar szociológus —, 
hogy szemétdomb a bölcsője s halálával puszta vegyi bomlás következik be, az sohasem 
fog tudni ezen állati színvonal fölé emelkedni, az mindjárt trágyának is születhetett 
volna."'Akiben nincs magasabb öntudat, az sohasem fog magasba szállni, hanem lent 
marad a sárban. 

Ember! Istenfiúságra születtél, még akkor is, ha istálló, árok vagy börtön volt a 
bölcsőd. Ez az igazi születési arisztokrácia, de egyúttal a legszélesebb demokrácia is, 
mert a koldus sincs belőle kizárva. A lelki nemességnek ezzel a tudatával, ezzel a 
születési igazolvánnyal kell belépnünk az életbe s felvennünk a harcot mindazzal, ami 
ezt a lelki nemességet veszélyezteli. Csak ez a fönséges öntudat, csak a harc diadalának 
reménye emelhet ki a kishitűségből az állati ösztön fölé. Ez sugárzik ki Krisztus fenkölt 
tekintetéből. 

2. Az élet harc. Az értelmi kultúra fejlesztése csak keserves harc, nagy szenvedés 
s véres áldozatok árán lehetséges. A kultúra út ját az emberiség úttörőinek véres nyomai 
jelzik. Heine mondja: „Überall, wo ein grosser Geist seinen Gedanken ausspricht, ist 
Golgotha." 

De az erkölcsi kultúra, az ember állati ösztöneinek megfékezése, Isten gondolatainak 
lelkünkben és életünkben való megvalósítása is csak önmegtagadás, lemondás, önfeláldozás 
— tehát szenvedés árán lehetséges. Heine mondását így is lehet variálni: „Wo sich die 
Tugend ausspricht, ist auch Golgotha." 

Szenvedés tehát az emberi sors legáltalánosabb osztályrésze. Küzdhetünk ellene 
értelmünk és szabad akaratunk minden istenadta tehetségével, de ha a küzdelem meddő 
vagy kudarccal végződik, imádságos lélekkel, kegyelmi erőből fakadó lelki békével kell 
viselnünk a töviskoronát és a keresztet, mint az Ecce Homo. 

3. Szeretet nélkül nincs emberiesség. Csak annyiban érdemeljük meg az „ember" 
nevet, amennyiben szeretet lakozik bennünk Isten, ember s állat iránt. Emberiesség 
annyi, mint szeretet, s emberietlenség annyi, mint szeretetlenség. 

Nem a Julius Caesarok, Cesare Borgiák, Napoleonok — az emberiség igazi nagyjai 
és jótevői, hanem azok, akik könnyeket szárítottak fel, akik segítettek másoknak a 
keresztviselésben, akik békét, megnyugvást, hitet és reményt hintettek el a szenvedők 
lelkében. Egy tarzoszi Sz. Pál, egy árpádházi Sz. Erzsébet, egy assisi Sz. Ferenc, egy 
páli Sz. Vince, egy Sz. Don Bosco stb. — a szeretetnek e hősei az emberiség igazi 
jótevői. És ez a szeretet az Ecce Homo szívéből áradt ki. 

S az Ecce Homo — elindult a kereszt útján ezekkel a kincsekkel szívében s Isten 
őt megdicsőítette: Húsvét hajnalán dicsőséggel támadt fel a sírjából. Legyőzte a bűnt, 
legyőzte a szenvedést és halált, s legyőzte a szeretetlenséget. 

Csak az Ő lábai nyomán halad az ember földi s örök boldogságának útja. Csak az 
istenfiúság kidomborítása életünkben, csak a töviskorona béketűrő viselése, csak a 
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szeretetből táplálkozó erkölcsi kultúra különbözteti meg az embert az állattól, s az 
emberi kultúrát a démoni gonoszságtól, csak ezen az úton jut el az ember a földi békéhez 
és az örök boldogsághoz, csak ezen az úton válik a nagy emberi civilizáció és kultúra 
az emberiség áldásává. E nélkül állati sűlyedés, katasztrófa, romok és pusztulás az 
ember és a kultúra sorsa. 

Az Élet háromféle koronát kínál az embernek: az élvezetek, földi örömek és 
szórakozások illatos rózsakoszorúját, a dicsőség, hírnév, hatalom, ambíció babérkoszorúját 
és a szenvedések töviskoszorúját. 

Aki az életben csak a rózsakoszorút keresi, s annak feláldozza lelkének minden nyíló 
virágát, hovahamar arra ébred, hogy a rózsa szirmai elfonnyadnak, elhervadnak, s ä 
rózsa illatát felváltja a rothadás szaga. 

Aki csak a babérkoszorú után vágyódik és lelkének minden egyéb vágyát elfojtja, 
az csakhamar meggyőződik arról, hogy a babérkoszorú levelei is megszáradnak s igazat 
fog adni Petőfinek: „Mi a dicsőség? Tündöklő szivárvány, a napnak könnyekben 
megtört sugára." 

Aki a töviskoszorút — mely mindenkinek kijut — békével fogadja, az tapasztalni 
fogja, hogy az megsebezheti a testet, fájdalmat okozhat a szívnek, de megacélozza s 
megnemesíti a lelket. 

Aki e három koszorút összhangban egybe tudja fűzni, aki a rózsa- és babérkoszorú-
nak nem áldozza fel a lélek magasbatörő virágait, annak az Űr egy negyedik koszorút 
ígér: az örök élet hervadhatatlan koszorúját. 

A jeruzsálemi Notre Dame de Sion-apácák templomában, azon a helyen, ahol az 
Úr Jézust tövissel megkoronázták, a főoltáron márványból faragott töviskorona látható, 
mely aranykoronában csúcsosodik. Alatta e felírás olvasható: „Corona tribulationis 
ofloruit in coronam gloriae." A szenvedés koronája kivirágzott a dicsőség koronájává. 

Aki az Ecce Homo út ját jár ja az életben hittel, reménységgel, szeretettel szívében, 
azt a dicsőseges Krisztus hasonló aranykoronával fogja megjutalmazni. Ez a húsvéti 
feltámadás jelentősége. 

SÉPOKTATÁSraK tÍJ FELÜGYELETI 
REVDISZERE ^ 

írta : dr. KÓSA KÁLMÁN 

. A - i m a k a tervszerű és mélyen szántó kulturá-
lis munkának, amelyet vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterünk hivatalbalépésének első per-
cétől kezdve folytat, új és nemes gyümölcse 
érik. Készen van és a törvényhozás hozzájáru-
lását, szentesítését várja a közoktatásügyi 
igazgatásról szóló törvényjavaslat. 

A javaslat rendelkezései nevelési és okta-
tási rendszerünknek majdnem egész területét 
érintik, fontosságban és kihatásában éppen 
ezért meghaladja a mult évnek egyébként 
nagyjelentőségű, mégis szűkebb kört felölelő 
törvényalkotásait is. A javaslat alkotója most 
is hű maradt kitűzött céljához, ismételten han-
goztatott ahhoz az elhatározásához, hogy tör-
vényjavaslattal csak akkor jön, ha annak 
szükségességéről és időszerűségéről meggyőző-
dést szerzett, feladatának nem a törvényszer-
zést és a mindenáron való újítást tekinti, ha-
nem a nemzetnevelés szellemének, szervezeté-
nek, intézményeinek, a két utóbbi igazgatásá-
nak a lehetőségekkel számoló, céltudatos fej-
lesztését, javítását. 

Mély történelmi műveltségen alapuló evolú-
ciós reformpolitikája, az elérendő cél biztos 
szemű felismerése indította a minisztert arra, 
hogy hozzányúljon oktatásügyi igazgatásunk-
hoz, atomizált iskolafelügyeleti rendszerünk-

höz. Javaslatának célja, hogy a tanügyi igaz-, 
gatás javításával, az iskolafelügyelet kiépíté-
sével és szakszerűsítésével, a különböző fel-
ügyeleti hatóságoknak a tankerületi királyi fő-
igazgató által vezetett és irányított közös szer-
vezetbe való összevonásával hathatós eszközt 
nyerjen az egységes nevelőszempontok szerint 
irányított, egységes erkölcsi és nemzetnevelési 
rendszerbe illeszkedő iskolahálózat kiépítésé-
hez, a köznevelés egyöntetű és szakszerű irá-
nyításának, felügyeletének biztosításához. Ez 
a célkitűzés minden külön magyarázat és indo-
kolás nélkül önmagában hordja a javaslat szük-
ségességének és időszerűségének igazolását. 

Ennek a cikknek terjedelme nem engedi 
meg, hogy a javaslatot a maga egészében és 
összefüggésében ismertessük, célunk csupán tá-
jékoztatni közvetlenül is érdekelt tanítótársa-
dalmunkat arról, hogyan alakul majd ki a 
javaslat törvényerőre emelkedése után, annak 
végrehajtása nyomán népiskoláink felügyelete, 
hogyan kívánja iskoláink legfőbb felügyeleti 
hatósága a népiskolák felügyeletében maradék-
talanul érvényesíteni a szakszerűség elvét és 
a szakszerűség címén hogyan kapcsolódik bele 
a felügyeletbe a tanítóság. 

Mielőtt a feltett kérdésekre válaszolnánk, 
reá kell mutatni arra, hogy a szakszerűségnek 
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a népiskolai felügyeletben való gyakorlati ér-
vényesítésére irányuló törekvés nem új keletű. 
Az az időnkint felhangzó vád, megújuló 
szemrehányás, hogy népiskolai felügyeletünk 
teljesen nélkülözi a szakszerűséget, hogy en-
nek a szakszerűségnek biztosítása érdekében 
évtizedeken keresztül nem történt semmi, nem 
egyéb üres jelszónál. Elég reámutatnunk arra, 
hogy a népoktatási felügyeletünket jelenleg el-
látó s feladatainak magaslatán álló tanfel-
ügyelői személyzetünk több mint harmincöt 
százalékának képesítése a tanítói oklevél, vagy 
egyéb képesítés mellett a tanítói oklevél is. 
Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a tanfel-
ügyelői karnak ezek a tanítói oklevéllel bíró 
tagjai jórészben a népoktatásnak aktív mun-
kásai voltak, a tanítói dobogóról léptek a fel-
ügyeletet ellátó karba, nem tagadható, hogy a 
felügyelet szakszerűségének fontosságával az 
illetékes tényezők a múltban is tisztában vol-
tak s a lehetőség határain belül igyekeztek is 
azt érvényesíteni. Az, hogy ez a szakszerűség 
a tanfelügyelői karon keresztül nem volt tel-
jes mértékben érvényrejuttatható, egészen ter-
mészetes, mert a tanfelügyelői kar működésé-
ben az iskolafelügyelet ellátásának rovására 
túlsúlyba jutottak az igazgatási tennivalók s 
az adminisztráció ellátása érdekében gondos-
kodni kellett más, elsősorban jogi képesítésű 
tisztviselők alkalmazásáról is. 

A törvényjavaslatnak az iskolafelügyelet 
szakszerűsítésére vonatkozó célkitűzése tehát 
nem új, eddig nem hallott törekvést jelöl meg, 
hanem azt jelenti, hogy a javaslat a népiskolai 
felügyeletet annak teljes szakszerűsítése útján 
törekszik javítani, fejleszteni. A szakszerűség 
tökéletes kiépítése érdekében kívánja tanítósá-
gunkat a felügyeletbe bevonni, annak közvet-
len ellátását mondhatni teljes egészében reája 
bízni. A tanügyi igazgatás egyidejű átszerve-
zése, racionalizálása pedig megadta a lehetősé-
get arra is, hogy a körzeti iskolafelügyelői in-
tézménynek oktatásügyi szervezetünkbe történő 
beállításával szükségszerűen jelentkező többlet-
kiadás az átszervezés kapcsán elérhető meg-
takarítások terhére a költségvetés végösszegé-
nek emelése nélkül fedezhető legyen. 

Az iskolafelügyelői körzet nagyjában egy-
egy járás, nagyobb kulturális központot alkotó 
város vagy község területére fog kiterjedni, 
úgy azonban, hogy egy-egy körzet területén, 
illetőleg körzeti iskolafelügyelő felügyeleti ha-
tásköre alatt a tanítók száma lehetőség sze-
rint ne haladja meg a száz-százhuszat. A kör-
zeti iskolafelügyelő felügyeleti hatáskörébe 
utalt tanítók számának korlátozását, ennek a 
számnak lehetőleg alacsonyan való megállapí-
tását az a körülmény indokolja, hogy csak 
ilyen korlátozás mellett nyílik meg a lehető-
ség az egyes tanító egyéniségének, oktató és 
nevelő munkájának alapos megismerésére, a ta-
nítóval való egyéni foglalkozásra s csak így 
lehet az élethez, az iskolához nemcsak lelkileg, 
de földrajzilag is közelebb vitt iskolafelügye-
let irányító, tanácsadó munkájának intenzi-
tását biztosítani. 

A törvényjavaslat rendelkezése értelmében a 
körzeti iskolafelügyelőket népiskolai tanítói 
oklevéllel és legalább tízévi szolgálattal bíró 
tanítók, igazgatók közül a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter bízza meg. A javaslatnak az 
a rendelkezése, hogy iskolafelügyelői megbízás-
ban a tanítóképző-intézetek tanárai, igazgatói 
is részesíthetők, a tanítóképző-intézeteknek az 
iskolához való közelebbhozatalát célozza s arra 
kíván lehetőséget nyújtani, hogy ezeknek az 
intézeteknek igazgatói, tanárai és természete-
sen gyakorlóiskolai tanítói is szélesebbkörű 
gyakorlati tapasztalatok alapján önmaguk mun-
káját ellenőrizhessék s az élet követelte mód-
szeres javításokat már a tanítóképzés tartama 
alatt minden késedelem nélkül érvényesíthes-
sék. 

A népiskolák közvetlen felügyeletét tehát a 
királyi tanfelügyelők helyett, mint a tanfel-
ügyelői hivatalok külső közegei, az egész vona-
lon az iskolában élő, a népoktatás célját, az 
iskola szellemét ée szükségleteit közvetlenül is-
merő szakemberek veszik át s ezzel a közvet-
len felügyelet — mentesülve igazgatási jelle-
gétől — teljes egészében és a szó legszigorúbb 
értelmében tanulmányi, pedagógiai felügye-
letté, a tanítót segítő, irányító munkává válik. 

Azért, hogy ennek a segítő, irányító munká-
nak szakszerűsége, a mindennapi élettel való 
állandó kapcsolata intézményesen biztosított 
legyen, rendelkezik úgy a javaslat, hogy a kör-
zeti iskolafelügyelőket ezen megbízatásuk ta-
nítói vagy igazgatói tennivalóik alól nem men-
tesíti. Lehet, hogy a javaslatnak ez a rendelke-
zése nem fog tanítóságunk osztatlan tetszésé-
vel találkozni, a javaslat alkotóját azonban az 
az elgondolás és meggyőződés vezette, hogy az 
iskolafelügyelet igazán eredményes csak úgy 
lehet, ha a körzeti iskolafelügyelők, esetleg bi-
zonyos könnyítésekkel ugyan, de mindenesetre 
bentmaradnak az iskola életében, nem kapcso-
lódnak ki a mindennapi nevelő- és oktató-
munkából. Ennek a rendszernek kétségtelen 
gyakorlati nehézségei nem olyan természetűek, 
hogy ezeket a tanítás eredményének minden, 
veszélyeztetése nélkül át ne lehetne hidalni. 

Az előbb említett rendelkezésnek a javaslatba 
történt felvételét azonban nemcsak az oktatás-
ügy alaposan átgondolt érdeke, hanem egyéb 
gyakorlati szempont is követelte. Mint minden 
komoly reformnál, úgy ennek a javaslatnak 
megalkotásánál is számolni kellett a lehetősé-
gekkel, a javaslat pénzügyi kihatásaival s ezért 
nem lehetett abba olyan rendelkezést felvenni, 
amely anyagi okokból a javaslat sorsát s ezzel 
egész oktatásügyi igazgatásunk korszerű át-
szervezését veszélyeztette volna. Pedig egy 
olyan rendelkezés felvétele, amely a körzeti 
iskolafelügyelet címén legalább százötven új 
állás költségének az állami költségvetésbe való. 
beiktatását jelentené, az államháztartás mai 
helyzete mellett kétségtelenül az előbb említett 
eredménnyel járt volna. Emiatt is meg kellett, 
elégedni azzal, hogy a körzeti iskolafelügyelők 
tanítói illetményeiken kívül a felügyeletük alá 
tartozó tanítók számához igazodó olyan évi áta-
lányban részesíttessenek, amely átalány — meg-
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felelő beosztással — nemcsak az e címen fel-
merülő költségeiket fedezi, hanem a megbíza-
tással járó erkölcsi elismerés mellett még kü-
lön munkájuk szerény honorálását is jelenti. 

A javaslat azonban a népiskolai felügyelet 
teljes szakszerűsítése mellett súlyt helyez to-
vábbá arra, hogy a népiskolai igazgatásnak 
— amennyire azt az igazgatás természete és 
jól felfogott érdeke kívánja és lehetővé teszi — 
a népiskolák szakemberei is részesei lehesse-
nek. Ezért felhatalmazza a minisztert arra, 
hogy a tanügyi fogalmazói létszám terhére 
népiskolai előadókká olyanokat is kinevezhes-
sen, akiknek népiskolai tanítói oklevelük van 
és körzeti iskolafelügyelői minőségben érdemes 
munkásságot fejtettek ki. Ezzel a rendelkezés-
sel a javaslat nemcsak azt kívánja biztosítani, 
hogy azokban az igazgatási kérdésekben, ame-
lyekben az igazgatási ügyintézés a pedagó-
giai funkcióval szinte elválaszthatatlanul össze-
forrott, a kifejezetten népiskolai szakember 
hallathassa szavát, sőt az ügy intézésére irá-
nyító befolyást nyerjen, hanem arra is lehe-
tőséget akar nyújtani, hogy a körzeti iskola-
felügyelők legkiválóbbjai, mint az igazgatás 
aktív tagjai, magasabb fizetési osztályokba is 
emelkedhessenek. 

A népiskolák közvetlen felügyeletének a kör-
zeti iskolafelügyelői intézmény beiktatásával 
történő szakszerűsítése természetesen nem je-
lenti a királyi tanfelügyelőnek, a tanügyi igaz-
gatást ellátó személyzetnek az iskolafelügyelet-
ből való kikapcsolását. A királyi tanfelügyelő 
lényegileg mentesülve közvetlen iskolafelügye-
leti teendőitől — esetleg az előbb említett nép-
iskolai előadók támogatásával — az eddiginél 
erősebben veheti kezébe népoktatási kerületé-
ben a felügyelet átfogó irányítását s egyben 
több időt szentelhet az iskolák nem tanulmányi 
ügyeinek intézésével járó igazgatási feladatai-
nak. Éppen azért, hogy a királyi tanfelügyelő 
itt említett kötelességeinek közvetlen tapaszta-
lat alapján és hiánytalanul tehessen eleget, tör-
ténik gondoskodás abban a tekintetben, hogy 
kerületének körzeti iskolafelügyelőit évente 
többször is megbeszélésre hívhassa össze, kerü-
letének összes iskoláit, ha az eddiginél ritkáb-
ban is, de legalább négyévenkint egyszer vagy 
személyesen, vagy hivatalának szakértő tagja 
útján meglátogathassa s ott nemcsak az iskola 

belső és külső életéről, állapotáról, hanem a 
körzeti iskolafelügyelő munkájáról is meggyő-
ződést szerezhessen. 

Egészen természetesnek tartjuk ezek után an-
nak a kérdésnek feltételét, kik lehetnek tehát 
körzeti iskolafelügyelők, mik az iskolafelügye-
lői megbízásnak előfeltételei? Erre a kérdésre 
a javaslat indokolásának szavaival szeretnénk 
válaszolni. „A pedagógia és gyermekpszicholó-
gia mai állása mellett az „iskolafelügyelet" 
gyűjtőfogalmában összefoglalt sokszínű tevé-
kenység mindinkább veszít formalisztikusan 
ellenőrző, igazgatási szempontból számonkérő 
jellegéből s abban szükségszerűen mind na-
gyobb szerephez jut a tanácsadó, felvilágosító, 
útbaigazító elem. Ez a természetszerű fejlődési 
folyamat vonja maga után, hogy az iskola ne-
velő- és oktatómunkájának felügyeletével és 
közvetlen ellenőrzésével olyanok bízassanak 
meg, akik az alkalmazott pedagógiában teljes 
otthonossággal mozognak, maguk is aktív pe-
dagógusok, sőt a tanítás módszerének művé-
szeiként tudásukkal és egyéniségükkel is szug-
gesztív hatást gyakorolnak a tanerőkre, s ily 
úton emelik a nevelés és oktatás színvonalát." 
Igen, minden mellékszempont kizárásával egyes 
egyedül az arravalóság, kiválóság minősíthet 
a körzeti iskolafelügyelői tisztségre. Ezt kí-
vánja a nemzet, a nevelés és oktatás egyetemes 
érdeke, de talán legelsősorban ezt kívánja a 
magyar tanítóság különleges kari érdeke. A kör-
zetiiskolafelügyelők munkábaállításával ugyanis 
a javaslat nemcsak a nevelés és oktatás töké-
letesbítését kívánja elérni, de egyúttal intéz-
ményesen is kifejezésre óhajtja juttatni azt az 
elismerést és megbecsülést, amely a jól vég-
zett nevelőmunkának az egész nemzet részéről 
kijár. Az iskolafelügyeleti munkába való köz-
vetlen bekapcsolással a tanítóság régi és min-
denkor jogosnak elismert kívánsága teljesül, 
most a tanítói karnak kiválasztottjaira hámi 
annak bizonyításának korántsem könnyű fel-
adata, hogy a tanító nemcsak egy iskola 
padjai között lehet nemes és nagy egyéniség, 
hanem nagyot, maradandót alkothat tanítótár-
sai vezetésében, a népnevelés és népoktatás irá-
nyításának, javításának és fejlesztésének még 
az előbbinél is magasabbrendű feladatkörében 
szintén ki tudja érdemelni a nemzet osztatlan 
háláját, elismerését. 

FIATALKORÚAK KORHYEZETTAHrLMABiYl 
ír ta : dr. N É M E T H PÉTER, kir. t ö rvényszék i t anácse lnök 

A . fiatalkorúak bíróságai jó véghatározatot körülményt, nincs-e a fiatalkorú terhelt eddigi 
alapos és megbízható környezettanulmány nél- környezetében erkölcsi romlásnak kitéve vagy 
kül nem hozhatnak. Hogy ez a környezettanul- nem indult-e züllésnek. 
mány milyen adatokat tartalmazzon, erre nézve A környezettanulmányt a bíróság rendsze-
a m. kir. igazságügyminiszternek 27.100—1909. rint pártfogó útján szerzi meg, szükség esetén 
I. M. számú rendelete tájékoztat. Eszerint külö- azonban, annak beszolgáltatása végett a fiatal-
nösen ki kell deríteni a fiatalkorú terhelt előéle- korú tanítójához, lelkészéhez vagy munkaadó-
tét, családi és vagyoni viszonyait, foglalkozását, jához is fordulhat. 
életmódját, magaviseletét, társadalmi helyzetét A fentemlített igazságügy miniszteri rendelet 
és környezetét, amelyben él, főleg pedig azt a alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
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niszter 149.500—1909. V. K. szám alatt ugyan-
csak rendeletet bocsátott ki, amelyben felhívja 
a tanítókat, hogy kívánatra a fiatalkorú er-
kölcsi és értelmi fejlettségére, iskolai előmenete-
lére és magaviseletére vonatkozó adatokat kö-
zölje a bírósággal. 

Miután állami pártfogó tisztviselők, sajnos, 
csak Budapesten működnek és az úgynevezett 
társadalmi pártfogók sem igen találhatók má-
sutt, mint Budapesten, a vidéki fiatalkorúak bí-
róságai legtöbb esetben a tanítósághoz fordul-
nak a fiatalkorú környezettanulmányának meg-
szerzése végett. Noha kétségtelen, hogy a ma-
gyar tanítói kar dicséretre méltó buzgalommal 
és lelkesedéssel igyekszik nehéz és egész embert 
igénylő legnemesebb feladata, a népnevelés mel-
lett az ilyen irányú megkereséseket is pontosan 
teljesíteni; a züllés veszélyének kitett, züllött és 
bűnöző, sokszor már a tanköteles koron túl 
levő fiatalkorúak életviszonyai, értelmi és er-
kölcsi fejlettsége és egyéb lényeges körülmé-
nyek megállapításának fontos munkájánál nem 
nélkülözheti a pszichológus, pedagóg-us, szocio-
lógus jogász, vagyis a fiatalkorúak bírájának 
ezirányú útbaigazításait. 

A környezettanulmányok szerkesztése régeb-
ben mindenütt az úgynevezett környezettanul-
mányi űrlapok felhasználásával történt. Ezek-
nek az űrlapoknak kérdőpontjai kielégítették a 
háború előtti békés idők igényeit. Miután azon-
ban később a tapasztalat azt mutatta, hogy a,z 
ezeken az űrlapokon feltüntetett kérdőpontokra 
adott még pontos és kimerítő válaszok sem tá-
jékoztatták az eljáró bírót a fiatalkorú egyéni-
ségét, értelmi és erkölcsi fejlettsége fokát, vala-
mint életviszonyait illetőleg oly mértékben, mint 
amily mértékben neki a helyes intézkedés érde-
kében, különös tekintettel a változott viszo-
nyokra, szüksége lett volna, a budapesti fiatal-
korúak bírósága már évek óta e minta haszná-
latát mellőzte és az eljáró pártfogó tisztviselő-
ket arra utasította, hogy a fiatalkorú szempont-
jából olyannyira fontos fentemlített körülmé-
nyeket behatóbban és körülményesebben, saját 
fogalmazásukban összegezve adják elő. 

Ha ez az összefoglalt jelentés több esetben si-
került is, mégis előfordultak esetek, amikor a 
környezetjelentés távolról sem tüntette fel kellő-
képen azokat az adatokat, amelyek ismeretére a 
bíróságnak szüksége lett volna és a pártfogó 
ahelyett, hogy a fiatalkorú egyéniségével és élet-
viszonyaival foglalkozott volna elsősorban és 
behatóbban, túlságosan kitért az elkövetett bűn-
cselekményre, a fiatalkorú védekezésére vagy 
egyéb lényegtelen mellékkörülményre. 

Ilyen körülmények között a bíróságra háram-
lott az a feladat, hogy azokat a fontos körülmé-
nyeket és adatokat, amelyeket már a tárgyalás 
előtt ismernie kellett volna, a tárgyalás folya-
mán derítse fel, tisztázza. Igaz ugyan, hogy a 
tárgyalás helyességének egyik főfeltétele, hogy 
az említett adatok, illetve körülmények itt is és 
főleg itt boneoltassanak, tárgyaltassanak, mert 
a bíró a fiatalkorúak ügyeiben a személyes és 
közvetlen érintkezés révén, tehát a tárgyaláson 
és meghallgatáson ismeri meg legjobban a fia-

talkorút; de kétségtelen az is, hogy a nyomozó, 
előzetesen többízben eljáró, körültekintő párt> 
fogónak már a tárgyalásra előkészített alapos 
és kimerítő jelentése sem nélkülözhető, annál 
kevésbbé, mert sok fontos adat merülhet fel a 
pártfogó előzetes eljárása közben, amelyet a 
bíró a tárgyaláson esetleg nem láthat, de amelyre 
figyelme éppen a környezetjelentés alapján fel-
hivatván, azt a tárgyaláson mérlegelheti, vég-
leg tisztázhatja. 

A tárgyaláson felvett összes adatok, megálla-
pítások különösen akkor, ha a véghatározat jog-
erős, nem kerülhetnek a jegyzőkönyvbe, úgy-
hogy például a javítónevelés elrendelése esetén 
a beutaló főhatóságnak amikor afelett kell dön-
tenie, milyen típusú intézetbe helyezze a fiatal-
korút, csupán egy nem kimerítő környezet jelen-
tés és egy rövid véghatározat adatai állnak ren-
delkezésére. 

Ugyanez a nehézség áll fenn akkor, amikor a 
bíró próbárabocsátást vagy felügyeletet rem 
del és azt valamely oknál fogva (például ha a 
fiatalkorú más bíróság területére költözik) nem 
maga foganatosítja. De más esetben is felmerül-
het ilyen nehézség, amikor például a fiatalkorú 
évek múlva újra a bíróság elé került. Ilyenkor 
még maga az elsőízben eljárt bíró sem emlékez-
het vissza pontosan minden adatra, amelyet ré-
gebben előtte feltártak, pedig ebben az esetben 
a mult pontos megállapításai majdnem nélkü-
lözhetetlenek. 

Mindezeknél fogva különös fontossággal bír, 
hogy minden ügyben kimerítő, kifogástalan kör-
nyezettanulmány álljon rendelkezésre. Ez, vé-
leményem szerint, úgy lenne megvalósítható, ha 
a fiatalkorúak bíróságai olyan környezettanul-
mányi űrlapokat használnának, amelyeknek a 
mai életviszonyoknak megfelelő, minden fontos 
körülményre adott rövid, szabatos és pontos vá-
laszai hű képét adnák nemcsak a fiatalkorú 
egyéniségének, értelmi és erkölcsi fejlettsége fo-
kának, de összes életviszonyainak és főleg csa-
ládi körülményeinek is. Mindezekre különösen 
vidéken lenne szüksége a fiatalkorúak bírájá-
nak, aki fiatalkorúak ügyeivel nem kizárólago-
san foglalkozik és akinek, sajnos, legtöbb eset-
ben sem intézmény, sem megfelelő segítség és 
szakerő nem áll rendelkezésre. 

A fentieket figyelembe véve, részben saját ta-
pasztalataim, részben a külföldi ezirányú gya-
korlat alapján, az alább közölt környezettanul-
mánymintát szerkesztettem, amely a budapesti 
fiatalkorúak bíróságánál bevált: 

Szám 
Környezettanulmány. 

1. A fiatalkorú neve és lakása: — 
2. Esetleges álneve vagy gúnyneve: 
3. Születésének helye ós ideje: 

(Meg kell jelölni azt az okmányt vagy egyéb 
hivatalos iratot, amelynek alapján a feljegy-
zés történik.) 

4. Törvényes, törvényesített vagy természetes 
gyermek? 

5. Ha természetes, ismeretes-e az apa neve, fog-
lalkozása és lakása? 
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6. Elismeri-e magáénak a természetes apa a 
fiatalkorút1? 

7. Szemének színe: 
8. Hajának színe: 
9. Esetleges különös ismertető jelei: -

10. Állampolgársága: 
11. Nyelvismerete: 
12. Mióta lakik jelenlegi lakhelyén? 
13. Hol lakott azelőtt"? 
14. Vallása: 
15. Jár-e istentiszteletre, ha igen, hova1? 
16. Tagja-e valamely egyesületnek, ha igen, me-

lyiknek és mióta? 
(Cserkészet, Ifjúsági Vöröskeresztegylet, kon-
gregáció, leánykör stb.) 

17. Hol és milyen iskolákat látogatott? 
18. Ha jelenleg iskolába jár, hova jár, milyen 

ott a magaviselete, szorgalma és előmene-
tele? Milyen volt a legutolsó iskolai bizo-
nyítványa? 

19. Jelenlegi foglalkozása: 
20. Munkaadójának neve és lakása: 
21. Mióta dolgozik ott? A munkaadó véleménye 

a fiatalkorúról? 
22. Hol dolgozott azelőtt? 

(Ha több helyen dolgozott, legalább a két 
utolsó helyet kell megnevezni és azt, hogy a 
fiatalkorú miért hagyta el munkahelyét és 
ott minő magaviseletet tanúsított) 

23. Be van-e szerződtetve? 
24. Mennyi a heti keresete? 

(Bér, természetbeni szolgáltatások, esetleges 
borravalók.) 

25. Kap-e szállást és ellátást munkaadójától, ha 
igen, milyent? 

26. A jelenlegi munkaadó személyére vonatkozó 
megjegyzések: , 

27. Általános egészségi állapota: 
28. Esetleges terheltsége: 

(Eskór, vérbaj, elmebaj, gyengeelméjűség, 
krónikus alkoholizmus stb.) 

29. Táplálkozás hiánya miatti gyengeség: 
30. Eszik-e meleg ételt, ha igen, mikor? 
31. Kap-e reggelit és vacsorát, ha igen, hol? 
32. Van-e valamely testi fogyatkozása? 

(Szem-, fül-, orr-, torok-, bőr-, nemi- stb. 
bajok.) 

33. Értelmi fejlettségének foka? 
34. Jelleme: 

(Lelkiismeretes, fegyelmezett, könnyen be-
folyásolható, társas, önző, izgága, lusta, szor-
galmas, alattomos, hiú stb.) 

35. Szórakozásai: 
36. Hol tölti szabad idejét? 
37. Mit csinál este? 
38. Mely dolgok iránt érdeklődik különösen? 
39. Különös hajlamai? 
40. Minő sajtótermékeket olvae? 
41. Hány órakor kel fel és mikor fekszik? 
42. Engedetlen-e, tolvaj, csavargó, kártyás, dohá-

nyos? Iszik-e szeszes italt, ha igen, milyen 
mértékben? 

43. Egyéb különös szokásai: 

44. A fiatalkorú családja: 

Név: 

1. Apa 
2. Anya 
3. Mostohaapa 
4. Mostoha-

anya 
5. Gyám vagy 

más rokon, 
akinek fel-
ügyelete 
alatt él . . . . 

6. Testvérek .. 

45. Kap-e a család segélyt, ha igen, honnan és 
mennyit? 

46. A család általános vagyoni körülményei: 
47. A család lakásának leírása, hányan laknak 

együtt, mennyi lakbért fizetnek? 
48. A lakás egészségügyi viszonyai: 
49. Ágyban alszik-e, ha igen, egyedül vagy más-

sal, kivel? Ha nem alszik ágyban, hol a 
fekhelye? 

50- Milyen a család erkölcsi szempontból? 
(Becsületes, erkölcsös, bűnöző, veszekedő stb.) 

51. Mióta lakik a család e helyen? 
52. Hol lakott azelőtt? 
53. Milyen a szomszédság erkölcsi szempontból? 
54. Volt-e a fiatalkorúnak előző ügye a bírósá-

ságon vagy rendőrségen? 
(Fel kell tüntetni az ügyek számát és a vég-
intézkedés milyenségét és keltét.) 

55. Szükségesnek tartja-e a fiatalkorúnak jelen 
környezetéből való eltávolítását, ha igen, 
miért hova? 
Esetleges általános egyéb megjegyzések: 
A beszerzett adatok forrásai: 

Kelt 

A környezettanulmányt készítő aláírása. 

Azt hiszem, célszerű lesz a fenti környezet-
tanulmány egyes pontjaira némi magyarázattal 
szolgálnom. 

A 7., 8. és 9. pont alatt feltüntetett személy-
azonossági kérdéseket azért vettem fel, mert sok 
esetben, különösen az úgynevezett kisebb bűn-
ügyekben, ha a fiatalkorú később ismeretlen 
helyre költözött és felkutatása iránt eljárást tesz-
nek folyamatba, néhány nyomozati iraton vagy 
panasz jegyzőkönyvön kívül rendesen más adat 
nem áll rendelkezésre, miért is fontos egy-két és 
pedig olyan személyleírási adat ismerete, amely 
a korral alig vagy éppen nem változik. 
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Az 5- és 6. alatti kérdésekre adott válaszok mó-
dot adhatnak a fiatalkorúak bírájának, hogy pél-
dául a nemfizető természetes apát — az illeté-
kes hatóságok útján — tartási kötelezettségére 
szorítsa; vagy a természetes apának, aki a fia-
talkorút magáénak elismeri, segítségére lehes-
sen abban az irányban, hogy amennyiben házas-
sági akadály nem áll fenn, a szülők törvényes 
házasfelekké váljanak. Esetleg az irányban is te-
het kezdeményező lépéseket, hogy a fiatalkorú 
ismeretlen helyen tartózkodó apja felkutatta ssék. 

A 29. és 30. alatti kérdések ismerete folytán a 
fiatalkorúak bírósága a fővárosban, esetleg más 
nagyobb városban is, például ingyen ebédjegyek 
szerzése iránt intézkedhet. 

A 41. számú kérdésre adott pontos válasz után 
szükséges lesz érdeklődni, miért kel fel reggel 
5 órakor az iskolás gyermek (tej- vagy újság-
kihordás a tanítási órák előtt) vagy miért fek-
szik le éjjel 12 órakor, vagy még későbben a fia-
talkorú leány (gynfa-, képeslap-, virágárulás 
kávéházban, vendéglőkben). 

A 49. kérdőpont szintén fontos, hiszen nem 
egyszer előfordult, hogy az apa vagy mostoha 
serdülő leányával vagy fiútestvér nővérével egy 
ágyban aludt, amit feltétlenül meg kell szün-
tetni. 

Mielőtt Budapesten ezt a környezettanulmá-
nyi űrlapot használni kezdtük, felmerült egye-
seknél az aggály, vájjon nem fogják-e ezek a 
kérdések a fiatalkorúak hozzátartozóiban esetleg 
lappangó szociális elégedetlenséget még jobban 

kiélezni? Ez az aggály alaptalannak bizonyult, 
annál is inkább, mert a pártfogók a kérdéseket 
a tőlük megkövetelhető tapintattal tették fel, 
amiért is az azokra adott válaszok a fiatal-
korúak, illetve hozzátartozóinak éppoly ke-
vésbbé okoztak kellemetlen érzéseket, mint a kö-
rültekintő orvos kérdései, amelyeket betegéhez 
intéz. 

Ha a fiatalkorúak bírája egyszerűen csak 
ügyet intézne el, jogkérdést döntene el, ilyen tü-
zetes tájékozódásra nem lenne szükség. Talán 
akkor sem volna ennyi kérdést tartalmazó űr-
lapra szükség, ha minden környezettanulmányt 
szerkesztő különös szakismeretekkel bírna. Mi-
után azonban kiváló törvényünk szerint a fiatal-
korúak bírósága megelőző tevékenységet kifejtő 
nevelő intézmény is, másrészt a környezettanul-
mányt szerkesztők szakismerete általában véve, 
eltekintve a kivételektől, még nem kielégítő, cél-
szerűnek véltem egy oly űrlap szerkesztését, 
amelyet, ha lelkiismeretes pontossággal töltenek 
ki, alkalmas lehet arra, hogy a fiatalkorúak bí-
rája megismerje mindazokat az adatokat és kö-
rülményeket, amelyekre a fiatalkorúak meg-
mentése érdekében teendő intézkedéseinél szük-
sége lehet. 

Magától értetődik, hogy a fent ismertetett kör-
nyezettanulmányi űrlap hiányában, összefoglaló 
jelentés is készíthető, osak arra kell ügyelni, 
hogy a jelentés mindazokat az adatokat, illetve 
válaszokat magában foglalja, amelyeket az űr-
lap kérdései feltüntetnek. 

SZOCIÁLIS ELEMEK A 
írta : KER 

A . Néptanítók Lapja ezévi 2. számában Pa-
dányi Frank Antal dr. A szülőföld (város, 
falu, tanya) élete a tanító munkájában címen 
értekezik. Értekezésében a hatályosabb tanító-
nevelés érdekében demográfiai és szociográfiai 
adatok felismerésére, összegyűjtésére való ké-
pesség és ezirányú munkálkodás módszerének 
átadására buzdítja tanító- és tanártársait. Az 
elgondolás gyökerét a Tantervbe ereszti. A gon-
dolat értékét a gyakorlati élet nagy mértékben 
emeli. 

Igen. A tanítónak a gyakorlati életre való 
nevelés érdekében erre a képességre nagy szük-
sége van, hogy tudjon mélyen belepillantani 
működési helyének vallási, kulturális, erkölcsi, 
szociális, gazdasági, egészségügyi, természeti, 
néprajzi stb. állapotába. Az ezekre vonatkozó 
aktívákról és passzívákról állapotrajzot készí-
teni egyik legelső és legfontosabb feladata. 

Tantervünk az élettel felveendő kontaktus 
propagálója. Az élettel való összeköttetés pe-
dig a problémák megszámlálhatatlan mennyi-
ségét tárja elénk. Ezek a problémák legtöbb-
ször csak megérzés útján, vagy egy-egy feltűnő 
esemény kapcsán vétetik magukat észre. Elen-
gedhetetlenül szükséges tehát, hogy olyan meg-
állapodásokhoz jussunk, amelyeknek segítségé-
vel határozott módszer alakulhat ki az iskola 
probléniakereső munkálkodásában. 

TAIÍTÓ MUlVKÁJÁBáW 
K PÉTER 

Az iskola a működési hely fókusza. Ez any-
nyit jelent, hogy az iskola közigazgatási terüle-
tének igényeit — a tantervi lehetőségek hatá-
rain belül — kell megállapítanunk. Ez a megál-
lapítás a mult tanulságaira építve a jelen tü-
neteiből határozza meg. a jövő érdekében kifej-
tendő munkánk mennyiségét, irányát és minő-
ségét. Első látásra is megállapíthatjuk, hogy 
társadalmunkban sok az elesett ember, sok a 
szociális segítségre szorult. Éppen ezért a szo-
ciális érzék kifejlesztésére, a szociális ember 
nevelésbeli produkálására talán még sohasem 
volt olyan nagy szükség, mint ma, amikor a 
magyar nép szociális helyzete annyira kuszált, 
komplikált, hogy maga a társadalom is csak 
akkor döbben rá sok-sok szomorú tünetre, ami-
kor a meglévő állapot szinte megváltoztatha-
tatlanul rágja, pusztítja a nemzet testét. 

Szerintem a Tanterv nagy értéke, kiegészítve 
a Vkm. 59.076—1932. VIII. d) számú körrendele-
tével, abban van, hogy módot ad az iskolának 
a folyó élet szükségleteinek kielégítésére. Az 
iskola azonban csak akkor képes ennek a fel-
adatnak eleget tenni, ha a környező életet ál-
landó górcsövi vizsgálat alatt tartja. A hiá-
nyok és javak állandó megfigyelése, értéke-
lése, számbavétele ennek a vizsgálatnak az 
útja. Természetesen sohasem szabad arról meg-
feledkeznünk, hogy . . . „az élet mindinkább bo-
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nyolódó rendje is mind több és több tudást kö-
vetel. Mégis meg kell védelmeznünk a népisko-
lát az áradat ellen". A tanítót azonban a társa-
dalom is magának követeli. Odaállítja a köz-
élet mindenirányú nevelő tevékenységének 
élére. Ezen tevékenység elsejének célja a szo-
ciálisan gondolkozó ember kimunkálása. Szo-
ciális embert azonban csak szociális tanító ne-
velhet. Mi, akik már elszakadtunk a tanítókép-
zőtől, a szociális tanítóegyéniség kitermelését, 
a magunk személyét illetőleg, magunk kell, 
üogy elvégezzük. Ez által tesszük magunkat ké-. 
pessé a tantervi célok elérésére s ezzel fejleszt-
jük ki magunkban azt a nevelő-tanító-világot, 
mely nélkül Tantervünk és Utasításunk csupán 
holt betű marad, klasszikus mű, gyakorlati ér-
ték nélkül. 

Mit és hogyan tegyünk tehát, hogy megismer-
jük környezetünk igényeit, hogy a folytonosan 
változó életigényekhez alkalmazkodni tudjunk? 
Erre a kérdésre felel Padányi Frank Antal 
hivatkozott cikkében, amikor megmondja: mi-
lyenné kell nevelni az új magyar tanítót? Ho-
gyan emeljék vonatkozó képességét? Milyen 
módszer, rendszer szerint dolgozzék az így ké-
pesített tanító? 

Én arra szeretnék felelni, mit és hogyan te-
gyen a már dolgozó tam,. '*? Melyek azok a kér-
dések, amelyeknek érdekében kutató munkát 
kell kifejtenie? Amely kérdések felderítésével 
alaposabb munkát végezve, biztosabban köze-
lítjük meg eszményi célkitűzésünket. Ezek 
igénybevétele nélkül általános elvek alkalma-
zásával, általános eszközökkel, általános kör-
ben mozogva dolgozunk. 

„Ha a tanító pl. lakóhelye földrajzát tanítja, 
gondja lesz rá, hogy ehhez történeti, természet-
rajzi ismereteket kapcsoljon, a számolás-mérés-
ben föl fog használni lakóhelyére vonatkozó 
számbeli adatokat és így tovább", — szóló kije-
lentése Utasításunknak gondolatmenetemben 
a kiinduló pont. A tárgy tanítás célja a világ 
elemi megismerése, mégpedig az egész világé, 
egyrészt az erkölcsi és szellemi, másrészt az 
anyagi világé." 

A gyermek világa a környezete (a tanya, a 
falu, a város). Ebből és a nevelés gondolatából 
következik, hogy a gyermek bizonyos fokú fej-
lődött állapotban kerül az iskolába. Ismernünk 
kell tehát a fejlődést előidéző okokat, hogy a 
gyermekben lévő tartalomra építeni tudjunk. 
Hiányokat kell pótolnunk. Tehát ismernünk 
kell a gyermek életkörülményeit. De nemcsak 
a gyermek közvetlen környezete: a család, ha-
nem az utca, társadalom, szokások, közerköl-
csök és viszonyok is nyomot hagynak a fejlődő 
gyermeki lélekben. A végbement fejlődést ezek 
idézték elő, vagy akadályozták. Ezekkel nekünk 
számolnunk kell. 

Az orvos kórképet ír és láztáblát állíttat. A 
társadalom életében jelentkező beteges tünetek 
(pl. a családi élet válsága, egyke, egyse) le nem 
tagadhatók. Gyógyító eljárásra (nevelésre) van 
szükség. Kórkép és láztábla nélkül ez lehetet-
len. Ehhez az adatokat a működési hely demo-
gráfiai és szociográfiai adatai szolgáltatják. 

Azt kell vizsgálnunk, hogy ezen adatok közül 
az iskolának melyekkel kell számolnia? 

Vallási megoszlás, foglalkozás, életnívó, la-
kásviszonyok, származás, életcélok, stb. mind 
nevelő tényezők. Ezért tanítványaink viszo-
nyairól statisztikát kell készítenünk. Erkölcsi 
és nevelési szempontból fontos tudnunk, ho-
gyan laknak, hányan egy szobában, hányadik 
születésű a gyermek, mivel foglalkoznak a szü-
lői, mennyi a jövedelmük, mivel világítanak, 
fűtenek? Mivel foglalkoznak a testvérek? A 
községben, vagy községen kívül foglalkoznak-e 
a szülők? Az életnívójuk, foglalkozásuk alá-
szállt, vagy emelkedett-e a származást tekin-
tetbe véve? Rokonságuk helyben, vagy távol 
van? Halottjaik hol vannak eltemetve? Milyen 
kegyelettel viseltetnek irántuk? A szülők törvé-
nyes házasságban élnek-e? Egyházilag meges-
küdtek-e? Vagy törvénytelen a gyermek? Az 
esetleges különválás milyen körülmények közé 
juttatta a szülőket, gyermeket? Fürdőszobájuk, 
cselédjük van-e? Stb. A második lépés abból 
áll, hogy ezen körülmények hatását megfigyel-
jük a gyermek fejlődésében, magatartásában. 
Megfigyeléseinket feljegyezzük. A feljegyzések-
ből tűnnek elénk a tennivalók. Éveken , át ve-
zetve igen érdekes grafikonnal gazdagodunk, 
ami törvényszerű megállapításokhoz vezet 
Ezekre a gyermek érdekében, a tanítás-neve-
lés tapintatosságának megtartásáért is szüksé-
günk van. 

A hivatkozott idézet alapján szükségünk van 
működési helyünk földrajzi, természeti és tör-
téneti adottságainak számbavételére. Azonban 
ezen túlmenőleg, meg kell állapítanunk, hogy 
a lakosság megfelelően használja-e azokat? Mik 
azok az adottságok, amiket nem lát, nem hasz-
nál? Mik ennek az okai? Milyenek a kereseti 
viszonyok? Szociális helyzet? Mi az oka az eset-
leges gazdasági nem boldogulásnak? Milyen 
vallásos, kulturális, gazdasági, szociális intéző-
mén yei vannak? Hogyan és mit dolgoznak? Ér-
nek-e el eredményt? Ha nem, miért nem? Ha 
nincsenek ilyen intézmények, miért nincsenek? 
Hányan és kik a tagok? Minden foglalkozási ág 
képviselve van-e ezekben az intézményekben? 
Ha nem, melyik nem és miért? Milyen intézmé-
nyekre lenne szükség? Melyik intézmény fejt ki 
káros munkát és miben áll az? Mi a gazdagság, 
szegénység fogalmának konkrét tartalma? 
Hány a közfelfogás szerinti gazdag, szegény? 
Mekkora közöttük az anyagiak terén a különb-
ség? Hogyan használja a gazdag a vagyonát! 
Hogyan viseli a szegény helyzetének terhét? 
Erősen tagolja-e anyagi helyzetük az embere-
ket? A vagyoni állapot előidéz-e társadalmi kü-
lönbségeket? Ha igen, mennyiben? Befolyá-
solja-e ez az emberek életmódját? Okoz-e világ-
nézeti eltolódást ez az állapot a környezet társa-
dalmában? Így rajzolódik elénk egy nép, gaz-
dasági, vallási, kulturális, szociális stb. térkép, 
amely működési helyünk életének egész vilá-
gát elénk vetíti. Ezekből az adatokból tudjuk 
megállapítani működési helyünk lakosságának 
jövő lehetőségeit, amelyre nagy súlyt kell he-
lyeznünk, mert a gyermeket az eljövendő életre 
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akarjuk képesíteni. (Nem kenyérkeresetre, ha-
nem az erkölcsi jellemre gondolok.) 

Figyelembe kell vennünk azt, hogy bizonyos 
adottságok, melyek ma még biztosítják az em-
ber megélhetését, megszűnnek. Elfogyhat a 
szén, kő, gyárak nyersanyaga, vihar fákat pusz-
tít, stb. Még a földrajzi adottságok is megszűn-
hetnek, vagy változhatnak (Trianon, az újpesti 
trianoni gát), amelyek új feladatok, új lehető-
ségek elé állítják az iskolát, helyesebben meg-
változtatják a szemléletet nyújtó, ennek folytán 
nevelő környezetet. Új út építése, autóbusz for-
galomba történő beállítása más perspektívát 
nyit a lakosság életében és meghatározza szo-
ciális helyzetét. 

,,A népiskola gyakorlati iránya hármat je-
lent; először, bogy a gyermeket önmunkásságra 
neveljük, arra, hogy érzékeivel és eszével sze-
ressen és "tudjon élni; másodszor, hogy ezt az 
önmunkásságot az ő életkörének és életfelada-
tainak tárgyain gyakoroljuk; végül, hogy cse-
lekvőképességét, érzékét, ügyességét is a lehe-
tőségig fejlesszük." Ennek az utasításbani ki-
jelentésnek következtében össze kell gyűjte-
nünk a népmese, népdal, népies kézimunka 
(még a kötényre, kendőre varrt monogramm is 
idetartozik), rajzmotívumok fellelhető készletét. 
Ezeket tanmenetünk összeállításakor fel kell 
használnunk. Ezek javak, amiket meg kell őriz-
nünk. És ezek a gyermek életköréből származ-
nak. Közel vannak hozzá. Ezekkel élni fog, sőt 
él, tehát szereti, vagy könnyebben megszereti, 
munkára serkentik. Szociális tartalmuk is van, 
tehát a szociálisan gondolkozó embertípus ne-
velésére kiválóan alkalmasok. 

A szemléletnél ezt olvassuk: „A tanításban 
mindig az eleven szemléletből induljunk ki." 
Táblázatos kimutatást készítsünk tehát minden 
környezetünkben megtalálható szemléleti anyag-
ról. Lelőhelyek szerint csoportosítva könnyen 
áttekinthetjük, miket szemlélhetünk a valóság-
ban? Mik működési helyünk életének termé-
fizeti; földrajzi és társadalmi alkotó tényezői? 
Ezek tele vannak szociális vonatkozásokkal is. 
A tanítandó anyag távolabbi, szemléletkö-
1-ünkbe nem eső tételei is világosan állnak ez 
esetben előttünk s tudni fogjuk, hogy mely té-
telekhez kell beszereznünk, gyűjtenünk, készí-
tenünk mesterséges szemléleti anyagot. 

Vezessünk állandó nyilvántartást községünk 
életéről. Az események (vihar, rossz időjárás, 
szerencsétlenség, nagy öröm, nagy ember láto-
gatása) komoly emóciókat váltanak ki a köz-
életben. Arra sokáig emlékeznek. Beszélnek 
róla. Esetleg ferde véleményt alkotnak. Ezek 
azonban minden esetben kihatással vannak a 
közéletre, magánéletre s azért ne hunyjunk 
szemet előttük. 

Tantervünk Utasításában „az egyes beszélge-
tési egységek tartalmi tagolásá"-nál ezt olvas-
suk : „ . . . a tárgy természete kizár minden me-
revséget, rendszerezést. A gyermek a szemlélés-
kor a valóság részletei, fordulatai, módozatai 
iránt érdeklődik s ez az érdeklődés irányítsa a 
beszélgetés menetét". Ez azonban fényt vet a 

gyermek lelki világára s ebből következik, 
hogy minden tárgy anyagát ennek a szempont-
nak figyelembevételével össze kell állítanunk. 
Az anyagot a helyi viszonyok, meglévőségek, a 
helyi élet szolgáltatja. Ügy, ahogyan folyik, ala-
kul. Ezt a folyamatot rögzíteni kell. Összegyűjt-
jük. Példatárakat, anyagtárakat készítünk. Kü-
lönösen a számtani példatár az, mely a műkö-
dési hely kereseti, kereskedelmi, gazdasági éle-
tének és szükségleteinek, szociális helyzetéből 
folyó állapotának és követelményeinek kielégí-
tését célzó adataival, számaival telik meg. Ilyen 
a természetrajz-, gazdaságtan-, háztartási, föld-
rajzi, vegytani, természettani, egészségtani 
anyaggyűjtésünk is. Azt lehet mondani: tan-
könyvet írunk. Ez a tankönyvünk állandó vál-
tozásnak van kitéve. Hol bővül, hol szűkül, 
aszerint, liogy mit követel iskolánktól a helyi 
élet. 

Az élet folyik, változik. Események jönnek, 
mennek. Nagy emberek dolgoznak, meghalnak. 
Az élet jelen történelme tele van megoldandók -
kal, cselekvésekkel, törekvésekkel. Ezeknek 
tükre az újság. Az időjárásjelentésektől a törté-
nelem nagy eseményeiig minden megtalálható 
az újságban. A lielyi lapok érdemes példány-
számai a környék közéleti eseményeiről, küz-
delmeiről, szociális állapotáról számolnak be. 
Sokszor az olvasókönyvet is helyettesítik. Sze-
génygondozás, egészségügyi, kereskedelmi stb. 
vonatkozású beszélgetéseinkhez kiválóan alkal-
mas anyagot szolgáltatnak. Az idő teltével 
múltba vezetnek bennünket az újságok s az éle-
tet hozzák mindennemű szociális vonatkozásá-
ban az „osztály" színe elé. Gyűjtsük tehát az 
alkalmas példányokat. Kultúrtörténeti szem-
pontból is értéket jelent ez számunkra. A mult, 
jelen és jövő között kiváló kapcsolatot terem-
tünk általa. 

Minthogy a demográfiai és szociográfiai 
anyaggyűjtésünk eredménye környezetünk kór-
lapja és láztáblája, elénk hozzák azokat a tüne-
teket, amelyek cselekvésre ösztönöznek bennün-
ket. Ezek számbavétele mellett megállapíthat-
juk, hogy — iskolai munkánk irányának, anya-
gának és minőségének kijelölésén túl — a csa-
ládi élet és népgondozás terén hol és mennyi-
ben van beavatkozásra, tervszerű munkálko-
dásra szükség. Azonkívül azt is megláthatjuk, 
hogy beavatkozásunk kecsegtet-e eredménnyel, 
illetve milyen kilátásokkal munkálkodhatunk. 

Szeretem az ilyen irányú kutatást a teljes 
mértékű tanítói munkálkodás alaptermészeté-
nek nevezni, azért, mert úgy vélem, hogy eddig 
ötletszerűen állapítottuk meg a hiányokat, ten-
nivalókat. Valójában nem is ismertük környe-
zetünket, mert csak a tünetek iránt érdeklőd-
tünk. Az okkeresést figyelmen kívül hagytuk. 
Felületes szemlélődés alapján is szembeszökő 
különbségeket észlelhetünk még a legközvetle-
nebb szomszédságban lévő községek lakossága 
között is. Ez is egy tünet. Az okhoz csak kuta-
tás útján juthatunk. A vázolt út egységesíti a 
tanító iskolai és iskolánk!vüli törekvését. Sok-
irányú munkásságát egésszé alakítja. Keretet 
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nyújt, melyben a folytonosan hangoztatott bői fakadó igények sajátos kielégítéséről vau 
részletek (munkában) az őket valóban meg- szó. Ebben pedig környezetünk megismerése 
illető helyre kerülnek» Sajnálatos körülmények- nélkül érdemlegesen moccanni sem tudunk. 

TANYAI 3ÍÉP1IŰVELÉS 
í r ta : JUHÁSZ A N N A 

Képes í tő előtt álló tanítójelöltek voltunk, ami-
kor elvittek bennünket egy előadásra, ahol meg-
boldogult gróf Klebeisberg Kuno vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a nagy kultúrpolitikus 
volt az ünnepi szónok. Felejthetetlenül szép, 
magasszárnyalású beszédben ismertette átfogó 
elgondolását a népművelésről. Egy idealista el-
gondolása volt az, de a gyakorlati érzék sem 
hiányzott belőle, mert rögtön megvalósítható 
programot adott. Szerinte a népművelést a leg-
alsóbb fokon kell megkezdeni, azoknál, akik 
legelhanyagoltabb gyermekei voltak eddig a ne-
velésnek: a magyar falu és tanya népénél- Míg 
a nemzetiségi vidékeken milliókat áldoztunk 
népnevelésre, a magyar róna tanyai népe be-
iskolázatlanul maradt. Pedig élet-halálharcunk-
ban szükségünk van egész emberekre. Szüksé-
günk van vallásos, erkölcsös, értelmes és öntuda-
tosan hazafias polgárokra, akik az általános mű-
veltség alapelemeit bírják és ismereteiket a gya-
korlati életben értékesítik. Hogy a nevelés ezen 
célját minél általánosabban elérjük, iskolákra 
van szükségünk. Az iskolák azonban csak üres 
falak, azokat hittel, lélekkel a tanítóság teszi a 
nevelés templomaivá. Minden egyes népművelő-
nek, aki ma ezt a nevet ki akarja érdemelni, az 
eszme és munka harcosának kell lennie. Minden 
tanítónak apostolnak kell lennie. Különösen a 
tanyai tanítónak. A tanyai iskola legyen a köz-
pont, ahonnan minden jó irányítás, nevelés, 
példa kiindul. 

Sajnos, a legszebb beszéd is elhangzik és ab-
ból csak egy-egy gondolatot viszünk magunkkal 
útravalóul. Mi, tanítójelöltek, akkor ezt a gon-
dolatot ragadtuk meg és nem volt köztünk egy 
sem, aki félt volna a tanyai iskolától. Sokat be-
széltünk róla, rengeteget terveztünk, mit hogyan 
csinálnánk? Hogyan valósíthatnánk meg külde-
tésünket1? Sok fiatalos lelkesedés volt ezekben a 
tervekben, de volt közöttük életrevaló is. Meg-
fogadtuk, hogy majd ha tanítunk, időnkint ösz-
szejöviink, megbeszéljük: kinek mi sikerült vagy 
milyen nehézsége volt. Tizenheten voltunk együtt. 
A tizenhét közül hárman tanítunk. Mi néha 
ugyan összejövünk, megbeszéljük ezeket a dolgo-
kat, de bizony mindegyikünknek mások az esz-
közei és elérhető eredményei. Itt, Battonyán, a 
tanyákon, rajtam kívül egyik sincs. Így azután 
kérdéseket intéztem az én helybeli, tanyai tár-
saimhoz, mint akiknek hasonlók a körülményei 
és ezeket a megbeszéléseket, tapasztalatokat 
gyűjtöttem össze. 

A tanyai népnevelés éppúgy, mint a belterü-
leti, két részre tagozódik. A mindennapi tan-
kötelesek oktatására és az iskolánkívüli népmű-
velésre. Ezúttal a mi tanyai iskolánkívüli nép-
művelésünkről kívánok beszélni, még pedig a 
közvetett és közvetlen nevelésről. 

Battonya határában hét tanyai iskola van. 
Mind a hét iskolánál különböző összetételű a né-
pesség, melyeknek különböző a munkájuk, kö-
rülményeik. így egymástól eltérők érdekeik is. 
A tanítónak is más eszközökhöz kell nyúl-
nia, ha meg akarja szerezni bizalmukat, szerete-
tüket, ami nélkül nem lehet szó tanyai népmű-
velésről. Mert ezen a ponton minden az alap-
viszonyon múlik, azon a kölcsönhatáson, ami ta-
nító és a tanyai nép között fennáll. Ha érzik, 
hogy velük örülünk, fontos nekünk az ő mun-
kájuk, ha nincs gúny a kritikánkban, hozzánk 
jönnek örömükkel, bánatukkal, aggodalmaikkal, 
kétségeikkel. A tanító legyen mindig megértő 
lélek, legyen türelmes, jóságos, elnéző, ha kell, 
de mindenkor, mindenben következetes; és ha 
emellett van benne kezdeményező erő, kitartás 
és munkaszeretet, amely a közszellembe beszivá-
roghat, akkor megvan a továbbépítés alapja és 
feltétele. 

Ha ezt a szellemet sikerült megteremtenünk, 
akkor tekintet nélkül a környék lakóinak kü-
lönböző életkörülményeire, az iskola köré tud-
juk őket csoportosítani és eredményt is tudunk 
felmutatni. Ellenkező esetben, ha nem sikerül 
ezt a szellemet megteremtenünk, hiábavalók fá-
radozásaink1. A bizalmatlanság áthatolhatatlan 
falként áll minden jószándékú törekvésünk elé. 
A magyar róna népe bizalmatlan, zárkózott ter-
mészetű, de ha érzi, hogy megértéssel, szeretet-
tel közelednek hozzá, felenged és áldozatokra is 
képes. Különösen az első év nehéz közöttük, 
amikor szinte lesik, mit várhatnak tőlünk? Pél-
dául: édesapámnak, édesanyámnak és nekem az 
első hónapokban még csak nem is köszöntek 
az emberek. És ma? Mindenki ismer bennün-
ket, köszönnek, szívesek, szolgálatkészek. Hiva-
talos ügyben kikérik a tanácsunkat. Ha beteg 
a környéken valaki, még éjjel is felköltenek, és 
ha mi nem tudunk segíteni, küldenek orvosért. 
Nemcsak nálam van így, hanem valameny-
nyiünknél. A bizalmat először ki kell érde-
melni. Ha ez megvan, észrevétlenül rengeteget 
lehet tenni a nép nevelése érdekében. Először a 
gyermekek útján, másodszor a példaadás útján. 

A gyermekek útján különösen a cselédlakta 
területen tehetünk sokat, ahol a szülők egész 
nap nehéz testi munkával vannak elfoglalva és 
nincs idejük arra, hogy az iskolába menjenek 
egy-egy ismeretterjesztő előadást meghallgatni. 
Észrevétlenül megismertethetjük a szülőkkel 
hazánk földjét, történetét, alkotmányát, ha rá-
szoktatjuk a gyermeket arra, hogy otthon han-
gosan tanuljon és a tanultakról számot adjon. 
Így irányíthatjuk a gyermekeken keresztül a 
nép életmódját az észszerű, egészséges felé. 
Számtalan esetben hallottam tanítványaim szü-
leitől, hogy a tanya kerítését csak azért csinál-
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tatták meg, mert „a gyerektől nem lehetett már 
maradni". Ugyanígy van a fásítás is. A na-
gyobb gyermekek versenyeznek, kinek van 
több és szebb gyümölcsfája. Egészségesek akar-
nak lenni. Nem hagynak békét apjuknak, any-
juknak, míg ki nem szellőztetik a lakást. A kör-
nyéken pl. annyira elterjedt a tanyaiak között, 
hogy nem bírom a rossz levegőt, hogyha meg-
látogatok valakit télen, rögtön ablakot nyitnak. 

Teszik ezt harag nélkül, jó szívvel. Néha 
azonban szomorú hatása is van ennek a közve-
tett nevelésnek. Pl. az iskolában egészségtan-
órán szó volt a szembetegségekről és ennek 
kapcsán a közösen használt törülköző veszedel-
méről. Másnap sírva jött hozzám egy asz-
szony, hogy ne tanítsam a gyerekeket ilye-
nekre, mert a háznál csak egy törülköző van . . . 

Abban a pillanatban elém állt az a szörnyű 
probléma, hogy a gyereknek egészen más az 
életkörülménye, mint amit az iskolában tanul. 
Vájjon tudom-e ellensúlyozni ezt a hatást úgy, 
hogy ne maradjon a lelkében elégedetlenség a 
silányabb életkörülmények miatt? A vágyat az 
egészségesebb, tisztább élet után felkeltettem 
benne. Hogy elégedetlenségét legyőzzem, szinte 
ígéretet teszek neki, hogy kitartó munkával, 
szorgalommal azt el is érheti. Ha azután az 
élet nem váltja be ezeket az ígéreteket, kit ter-
hel érte a felelősség? Ez olyan súlyos problé-
mája a mi nevelésünknek, hogy kérnem kell az 
idősebb kartársakat, szóljanak hozzá. Szerzett 
tapasztalataink nyomán segítsenek bennünket, 
fiatalokat, ezen a téren. Össze kell fognunk, 
mert másképen nem tudunk segíteni a bajokon, 
pedig óriási a felelősség a munkánkon, életün-
kön. Hivatásunk helyes betöltésén fordul meg 
nemcsak az egyes boldogsága, hanem a társas-
élet szelleme, az ország jóléte, haladása. Fe-
lelnünk kell a lelkekért nemcsak itt a földön, 
de az Isten ítélőszéke előtt is, mert tőlünk nem-
csak az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit 
kérik számon, de azokat a lelkeket is, akik itt 
a földön ránkbízattak. 

Másik módja a közvetett népnevelésnek a 
folyóiratok, jó könyvek olvastatása, kölcsön-
zése. Ebből a szempontból kiváltságos helyzet-
ben vannak nálunk azok az iskolák, ahol nép-
könyvtárral bíró és folyóiratokat járató gazda-
körök vannak. Nálam sokat pótol a rádió. Szí-
vesen jönnek rádiót hallgatni vasárnap dél-
után, amikor az iskolában hallgatják, vagy dél-
előtt, amikor szentmisét hallgatnak. Nincs ta-
nításlátszata a dolognak, mégis tanulunk mind-
nyájan, ők is, én is. Ilyenkor lapozgatok a lel-
kük könyvében és tanulom megbecsülni azt a 
munkás, természetes ésszel, bölcsességgel, józan-
sággal megáldott osztályt, amely életerejével, 
természetes értelmével mindenkor fontos alkotó 
eleme volt a nemzetnek és amely osztály min-
dig tudott magából értéket, tehetséget, vezető 
egyéniségeket kitermelni. 

Minden tanyai iskolához kellene gazdakört 
szervezni, külön helyiséggel, könyvtárral, rá-
dióval. Látom, hogy azokban a tanyai iskolák-* 
ban, ahol ez megvan, a munka könnyebben! 

megy. Akik többen vannak együtt, többet is 
tehetnek. 

Gyakran meg kell látogatnunk a szülőket, 
hogy megismerkedjünk a körülményeikkel. 
Mindig tudnunk kell mindenről, ami körülöt-
tünk történik. Ismerjük meg embereinket ott-
hon, munkájuk közben. Figyeljük meg őket 
észrevétlenül. írassunk fogalmazást a gyerme-
kekkel otthoni körülményeikről. Pl.: Mit csinál 
édesapám esténként? Ilyenformán sok dolog-
ról tudomást szerzünk, amit különben nem 
tudnánk meg. Ha helytelen irányba való ki-
lengést tapasztalunk, egyéniségünk hatásával, 
tapintatosan igyekezzünk azt helyes irányba 
terelni. 

Hathatós eszköz a közvetett tanításra, ha a 
gyermek sokszor kéri a szülő segítségét. Pl.: 
„Nézze, édesanyám, jól írtam-e ezt a N-betűt? 
így tanult meg írni, olvasni N. Györgyné és a 
csöpp A. István anyja, apja. Most azután ha-
tártalanul boldogok, hogy a gyerektől meg-
tanultak írni, olvasni. 

A gyerekekkel látogassuk meg a rendesebb 
tanyákat, szebb állatállományokat, méhészetet, 
kertet, gyümölcsöst. Ezzel versenyre késztet-
jük őket. Mindig jobb, nemesebb termelésre 
törekszenek. 

Utolsónak hagytam a közvetett nevelés esz-
közei közül magát az iskolát és annak környé-
két, pedig elsőrendű fontosságú. Az iskola kör-
nyéke és belseje mindig ragyogjon a tiszta-
ságtól, rendtől. Ne csak hirdessük a fásítást, 
de magunk is fásítsunk. Mi ebben a tekintet-
ben szerencsés helyzetben vagyunk. A község-
től kapunk elegendő gyümölcsfát. Azt ültessék 
el és gondozzák maguk a gyerekek, ugyanúgy 
a virágos kertet, A gazdasági kertben készít-
tessünk egyenes, a szemnek is tetszetős ágyá-
sokat, sorokat. Az iskolánál látják, hogy az 
szép, ők is úgy csinálják. Iparkodjunk jószág-
állományunk tenyésztésénél kiválasztani a leg-
megfelelőbb fajtákat, mutassunk példát, ak-
kor követni fognak. Ne mondhassák ránk azt, 
hogy vizet prédikálunk és bort iszunk. Mi ma-
gunk is dolgozzunk, mert a tanya népe csak 
az előtt veszi le a kalapját, aki meg is tudja 
csinálni, amit mond. Mindezeket példával tud-
nám bemutatni, mert mindez megtörtént már 
velünk és eredményekből vontuk le tapaszta-
latainkat. 

Rátérve a közvetlen népművelésre, min-
denekelőtt külön kell választani a nők és fér-
fiak nevelését. A nők iskolánkívüli nevelése 
abban a formában, ahogyan a népművelési ter-
vezet előírja, nehéz, mert a gyakorlatban in-
kább alkalomszerű, mint tervszerű. Természe-
tesen most csak a magam körzetéről beszélek, 
lehet, hogy másutt jobban megvalósítható. 
Lány, aki az iskolából kimaradt, kevés van, 
az asszonyok pedig nagyon elfoglaltak. Csak 
télen van szabad idejük, amikor szívesen el is 
jönnek. De sokszor megtörténik, hogy néha 
hetekig hiába várok bárkit, mert a földeken 
keresztül jönni lehetetlen. Még férfiak sem jö-
hetnek. Ilyenkor azután hiába volna az idő-
höz kötött terv, nem lehetne megvalósítani. 
Tavaly karácsony előtt heteken át eljöttek já-



300 
N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF,-

lék-, baba- és állatkészítést tanulni, hogy a 
gyermekeknek legyen karácsonyi ajándékuk, 
kevés pénzből. Ugyanakkor megtanítottuk őket 
egyszerű, mutatós sütemények és cukorkák ké-
szítésére. Karácsony estéjén azután sok kis 
tanyán boldogan hangzott fel a gyermekek 
ajkán a karácsonyi ének. 

Ugyanilyen szívesen jöttek össze délutáno-
kon gyúrókába, amikor a falusi szegény gye-
rekeknek készítettek tésztát, gubát. Megható 
volt a buzgalmuk. A legszegényebbnek is volt 
hoznivalója és boldog volt, hogy adhatott, se-
gíthetett. Az idén az iskolámban tartott 110 
órás nőnevelési tanfolyam gerincét a háziipar 
és a kézimunka alkotta. A nőnevelési tan-
folyamra 34-en, a szövőtanfolyamra 16—16-an 
jelentkeztek. Hogy ezek az asszonyok és fér-
fiak ki is tartottak, annak magyarázata az 
volt, hogy dolgozhattak és munkájukat siker 
kísérte. Munka közben szívesen hallgattak elő-
adást is. Kérdéseket adtak fel, problémáikat is 
elhozták. December elejétől február közepéig 
naponta jöttek az én asszonyaim az iskolába, 
ott voltak déltől estig. Nem tartotta őket 
vissza rossz idő, járhatatlan út, ha másként 
nem lehetett, csizmát, nadrágot húztak és úgy 
botorkáltak keresztül a földeken a nagy hó-
ban. Csodálatos volt e buzgalmuk. 

Különben munkájukról beszéljenek a szá-
mok. Három hónap alatt leszőttek 380 + 480 m 
anyagot, elkészítettek kb. 80 darab játékot, 
50 darab kisebb-nagyobb kézimunkát, meg-
varrtak 18 darab ruhát. Munka közben sokat 
beszélgettünk, rádiót hallgattunk. Akkor figyel-
tem meg, mennyi ügyesség, találékonyság van 
ezekben az asszonyokban, csak az ízlésük tere-
lődött helytelen irányba. A természet a népet 
csendes harmóniával veszi körül. Ezt a har-
móniát a nő öntudatlanul, ösztönszerűleg igye-
kezett bevinni otthonába, mert a természet 
gazdag formáitól telített lelke mindent díszí-
teni kívánt. Munkájukat jellemzi az erős nem-
zeti jelleg, üde, sokszor költői természetesség, 
a hagyomány iránti tisztelet, a célszerűség, az 
anyagszerűség és a szerkezeti elmésség. Saj-
nos, a kultúra haladásával a falu és tanya vi-
lága elveszti szerény, kedves alakját és átveszi 
a város kultúráját, minden ítélet és megértés 
nélkül. Addig, míg csak azt látták, amit ön-
maguk alkottak, az ízlésük is biztos volt. Ami 
régen szép volt nekik, az most már nem az, 
mert már nem módi. Az utolsó évtizedekben 
rohamlépésben elvesztette a falu régi össz-
hangját és hagyományai tönkrementek. Min-
denütt halkul a hang és fakulnak a színek. 
Maholnap a régi népművészetnek már csak el-
szórt telepeit látjuk. Itt nálunk is sokat vesz-
tett a falu és tanya régi képéből. Pedig etikai, 
gazdasági és szociális okoknál fogva fel kell 
hívni a nép figyelmét arra, hogy az átörök-
lött szokások, mint például az építkezés for-
mája, az otthon berendezése, a viselet, külön-
böző használati eszközök, stb., az ősök intellek-
tuális és érzelmi hagyatéka. A falu és vele a 
tanyavilág kultúrájának továbbfejlesztése csak-
is ezen barázdákban haladhat. Az ily irányú 
továbbfejlesztés és helyes irányban való tere-

lés a mi feladatunk. Kötelességünk a népet 
felvilágosítani arról, hogy például a városi 
építkezésnek a tanyára való bevitele nem le-
het sem szép, sem célszerű. A régi formák 
megtartása mellett építhet egészséges, minden 
életigényt kielégítő lakást. Meg kell őket győz-
nünk arról, hogy az élő virág sokkal meg-
felelőbb ékessége a falusi háznak, mint pél-
dául a gipszdíszítmény. Éppúgy nem felelhet 
meg a városi viselet a tanyai népnek. Mi ma-
gunk járjunk szívesen hasonló módon. Feltét-
lenül utánozni fognak. Ezt tapasztalásból mon-
dom, mert az én egyszerűsített sárközi ruhám 
mintájára minden kislánytanítványomnak csi-
náltunk együtt közösen hasonló ruhát. 

Mindezt azonban nem lehet egy tanfolyam ke-
retében összesűríteni, ehhez évek munkája kell. 
De folytatom a mi munkánk ismertetését az 
iskolánkívűli népművelésről. Elmentem a ta-
nyákra. Beszélgetés közben rátereltem a szót szö-
vésre, kézimunkára, lakásdíszítésre. Ilyenkor az-
után szégyenlősen mutatták meg régi dolgaikat, 
amik már nekik nem tetszettek. Mikor azután 
csodálkoztam, hogy ezeket nem használják és 
egy-egy szép darabot lerajzoltam, én is megcsi-
náltam, előszedték, használni kezdték azokat. 
Sok tanyán tűnt el a szövet ágy- és asztalterítő, 
hogy átadja helyét ismét a régi cakkos szélű 
mosható terítőknek. Lehozattam a padlásokról a 
régi szövőszékeket. Nehezen, de mégis elkezdtek 
szőni. Én magam is megtanultam. Áz iskolában 
a gyerekekkel dolgoztam. A fölvetés minden ta-
nyán ünnep volt. Összejöttünk, közösen dolgoz-
tunk. Szerettem volna az iskolában központosí-
tani a munkát, de óriási akadály a megfelelő 
eszközök, főként az anyagiak hiánya. Hely, tü-
zelőanyag, fonalbeszerzés stb. Pedig ezen a té-
ren igen sokat lehetne tenni itt nálunk, mert 
szőni leginkább a szerb és román asszonyok tud-
nak. Ezeknek a munkájába kellene magyaros 
elemet vinni és ugyanakkor rászoktatni a ma-
gyar asszonyokat, leányokat is, mert érdemes; 
feléből állítnák ki a szőttest, mintha vennék, ide-
jük is van télen át elég. Hogy egy kis anyagi 
támogatással és sok lelkesedéssel mennyit lehet 
csinálni, azt bizonyítja a Kovácsházi-úti iskolá-
nál szervezett szövőtanfolyam. A gazdakör útján 
150 pengő állami támogatást kaptak. Helyisé-
gük, tüzelőanyaguk volt, úgyhogy egységes tan-
folyamot tudtak csinálni. Annak sikerét nagy-
ban előmozdította, hogy a kartársam édesanyja 
székely asszony lévén, pompásan ért a szövés-
hez. Sok új dolgot tanultunk tőle. A többnyűs-
tös és mintás szövésről eddig itt mitsem tudtak. 
Ugyancsak tőle tanulták meg a felszerelések 
magyar neveit is. Most megtanulták és helyes 
vezetés mellett, amely az ízlésüket nem hagyja 
egyéni útra terelődni, értékes, szép dolgokat 
tudnának készíteni. Ezt főleg a Kovácsházi-úti 
és Csanádpalotai-úti iskolánál lehet megcsinálni, 
ahol a lakosság tehetősebb. 

így gondoljuk mi a tanyai nép, női népneve-
lés kérdését megoldani. Hogy pedig erre milyen 
nagy szükség van, ezt nem kell külön hang-
súlyoznom. Az asszony, ha szorgalmas, dolgos, 
emellett józan ítéletű, érdeklődő, tanulékony, ösz-



300 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

szetartó kapocs a családban, amellyel karöltve 
az iskola ki tudná nevelni azt a jövő nemzedé-
ket, amelynek boldogulása két kézben van: a 
család "és iskola kezében. Ezért kell együtt, egy-
más mellett haladni. 

A tanyai iskolánkívüli népművelés másik ága 
a férfiak nevelése. Ez mindenütt jobban meg 
van szervezve, mint a nőnevelés. Magyarázata 
talán az, hogy a tanyákon inkább férfitanerők 
vannak, mint nők. Én a magam részéről bizony 
sokszor lelkiismeretfurdalást érzek, hogy ezen a 
téren semmit sem tudok termi. A férfikartársak 
szerencsésebb helyzetben vannak, nem is szólva 
azokról, akiknél gazdakör van. Állandó érintke-
zésben állnak a férfiakkal és így többet tudnak 
tenni. Egy-egy ismeretterjesztő tanfolyam meg-
tartásánál igen nagy akadály az időjárás és az 
utak járhatatlansága. Nem tudnak akkor menni, 
amikor akarnak. Legalkalmasabb összekötő ka-
pocsnak bizonyult a közösen tanult és végzett 
munka. Szívesen dolgoznak télen, hasznosat a 
kellemessel, szórakozással, tanulással kötik egybe-
Így megtanulták a vessző feldolgozását, söprű-
kötést, szerszámkészítést, sőt még a dézsakészí-
tést is. Az elmúlt télen egy kaskötő-tanfolyamon 
30 férfit foglalkoztattam. Megható volt a buz-

galmuk, készségük, amivel egymásnak segítet-
tek. Az iskolában együtt dolgoztak sokszor egy-
más mellett olyan haragos szomszédok, akik évek 
óta nem beszélnek egymással. Mégsem hangzott 
el egyetlen hangos, türelmetlen szó sem. Buz-
gón, boldogan tanultak, mert munkájuknak má-
sok is értéket tulajdonítottak. Nem mult el hét, 
hogy komoly érdeklődők meg ne látogattak 
volna bennünket és így állandóan sikerült az 
érdeklődést ébren tartani. 

Kérem az idősebb, tehát nagyobb tapasztala-
tokkal rendelkezőket, segítsenek bennünket ta-
nácsaikkal, hogy helyesen, méltón tölthessük be 
missziónkat azon az őrhelyen, amelyre állíttat-
tunk. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy 
a magyar jövő boldogabb, szebb legyen, mint a 
jelen. Ha lelkes szemű, nagyot akaró, munkára 
áhítozó fiatal kartárs kerül a közeliinkbe, ne 
mosolyogjunk rajta, ne mondjuk, hogy ne 
akarja megvalósítani a tervét, „mert nem érde-
mes". Segítsük, hogy megkísérelhesse. Ha sike-
rült neki, örüljünk együtt vele és ha nem, ke-
ressük együtt az okokat, amelyek miatt kudarc 
érte. Okos, józan összefogás kell ahhoz, hogy 
alaposan, jól dolgozhassunk és célunkat elérhes-
sük. 

TANÍTÓI EGYÉNISÉGEK 
Írta : ÉLTES MÁTYÁS 

genfi Rousseau-intézetben sokat foglalkoz-
nak a mai iskola megjavításával és az iskolai 
munkát végző és irányító tanítóság lelkületé-
vel. Az alábbi tanulmány is ebből a célkitűzés-
ből látott napvilágot* és szolgálatot vélek tenni 
a magyar tanítóságnak, ha annak tartalmát 
közzéteszem. 

Első típus: A könyves tanító. 
1. Pedagógiai elgondolása: 
a) A kézi- és iskolai könyvekben benne van 

körülbelül minden ismeretanyag, amit a gyer-
meknek meg kell tanulnia. 

b) Tanulni annyit tesz, mint a könyv tartal-
mát megérteni, felmondani és a benne foglalt 
feladatokat elvégezni. 

c) A tanítót a kiválasztott tankönyv teljesen 
kielégíti; tartalmát és elrendezését logikusnak, 
módszeresnek tartja és úgy követi, ahogy azt 
a könyv írója összeállította. A tankönyvíró 
bizonyára jobban ért a tái-gyhoz, mint a tanító 
és jobban is tudja, miként kell azt feldolgozni. 
Ügy gondolkodik a tanító, hogyha függetlení-
tené magát a könyvtől, súlyos felelősséget 
venne magára. 

d) A tanító szerepe annyiból áll, hogy a gyer-
meket „tanultatja". Minden eszköz megfelelő, 
amivel a kívánt célt el lehet érni. 

2. A tanító teendői: 
a) Megjelöli a szövegben azokat a feladato-

kat, amelyeket a növendékeknek akár az isko-
lában, akár otthon önállóan meg kell tanulniok. 

* L'Educateur, Genf, 1933. 

b) Mikor aztán a leckét kikérdezi, a szöveg-
gel kapcsolatosan kérdéseket ad fel, hogy meg-
győződjék, vájjon megtanulták-e és értik-e nö-
vendékei az anyagot. Amit nem értettek meg. 
megmagyarázza, sőt amikor csak lehet, rajzon 
is illusztrálja. A tanító gyakran és túlságosan 
sokat beszél. A tanultak alkalmazásánál a 
könyv gyakorlataihoz ragaszkodik s legfeljebb 
azok sorrendjén változtat, — anélkül, hogy az 
osztály vagy egyes növendékek kívánalmait 
tekintetbe venné. 

e) Időről-időre vizsgálatot tart növendékei-
vel, mikor is a könyvben foglalt ismereteket 
kéri számon tőlük. 

b) A tanítási órákon éberen őrködik és figyeli 
a növendékek iskolai magatartását, egymás 
irányában tanúsított viselkedését stb., ami mind 
a megállapított és a tanító által elfogadott 
magaviseleti rendszabályok alapján történik. 

3. A tanítás eredményei: 
a) A növendékek valamennyi tárgykörből egy 

csomó ismeretet sajátítanak el s az olvasásban, 
írásban, helyesírásban, számolásban figyelemre-
méltó ügyességre tesznek szert. 

b) Sok olyan ismeretük van, melyről a nö-
vendékek felmondás vagy vizsgálat alkalmával 
számot tudnak adni, de azzal nem törődnek, 
hogy saját magukra van-e az ilyen tudásnak 
valami haszna, vagy sem. Gyakori eset, hogy 
a növendékek ismereteiket az iskolán kívül fel-
használni nem tudják, mert a tanultakat nem 
hozták összhangba s nem egészítették ki saját 
tapasztalataikkal. Van olyan gyermek is, aki 
önkéntelenül is összeegyezteti az iskolában ta-
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nultakat az élettel, ami aztán fokozott érdek-
lődésre, fokozott iskolai munkára serkenti őt. 

c) A tanító nemcsak hogy nem segíti tudato-
san növendékeit tapasztalataik összerendezésé-
ben, de meg sem kísérli, hogy munka- vagy 
magaviseleti ideálokat, életcélokat, bizonyos 
irányú érdeklődést, életfelfogást fejlesszen ki 
lelkükben, amelyek segítségével aztán később 
megkülönböztethetik az értékest az értéktelen-
től. Az ilyen nevelés csak iskolaszerű eredmé-
nyeket tud felmutatni, az életben pedig teljesen 
csődöt mond. 

Második típus: A tárgykörök tanítója. 
1. Pedagógiai elgondolása: 
a) Ez a tanító azt vallja, hogy a könyvben 

foglalt ismeretanyag nem elegendő, vagy nem 
alkalmazható maradék nélkül; kiválaszt tehát 
egy csomó fontosnak vélt ismeretet, készséget 
és tárgykörök, logikus egységek szerint csopor-
tosítja azokat. 

b) Az előbbi típussal megegyezik abban a fel-
fogásban, hogy a tanítás eredménye ismeretek-
ben, készségekben nyilvánul meg, de úgy véli, 
hogy a tárgy érdekessége megkönnyíti annak 
megtanulását; azért a megtanulandó ismerete-
ket érdekkeltő formákba öltözteti: olvasmá-
nyokat ajánl, szakszerű vonatkozásokra, kap-
csolatokra utal, a tárgyalt tanulmánykörökből 
kiegészítő gyakorlatokat tart, különböző módon 
ismételtet. Szent meggyőződése, hogy a növen-
dék felismeri a tanultak jelentőségét és gondot 
fordít rá, hogy ez így is legyen. 

c) Hiszi és vallja, hogy a gondolkodási ké-
pesség az ismeretanyag mennyiségétől is függ 
és e képesség fejlesztésének úgy akar eleget 
tenni, hogy nagy gondot fordít a mindennapi 
feladatokra és azokat szigorúan számonkéri a 
tanulóktól. 

2. A tanító teendői: 
a) Az egyes leckéket témák, vázlatok, tollba-

mondott kérdések vagy praktikus gyakorlatok 
formájában adja fel; sokszor speciális kapcso^ 
latok keresésére buzdítja növendékeit. Ha a 
tárgy lehetővé teszi, könyveket jelöl ki az is-
meretek kiegészítésére, de az elolvasandó részt 
mindig pontosan meghatározza. 

b) A kikérdezés kérdés-felelet alakjában tör-
ténik: a tanító felteszi a kérdést, a növendék 
pedig felel rá. Több kérdés a gondolkodás fej-
lesztését célozza, de a kérdések mindig csak a 
tárgyalt ismeretkörökre vonatkozhatnak. A ta-
nító kevés vagy semmi gondot sem fordít rá, 
hogy a különböző tantárgyakat egymással, az 
iskolai órákat az élettel összhangba hozza. Buz-
dítja a növendéket, hogy ne a könyv szavait 
mondja el, hanem a saját összefoglalásával fe-
leljen, mert így jobban bebizonyíthatja, hogy 
megértette a tanultakat. Amit a tanuló nem ér-
tett meg, azt a tanító megmagyarázza neki. 

c) Időnkint vizsgálatot tart, hogy lássa, mit 
tud a növendék a tárgyalt tanulmányi körök-
ből. Az osztályzatok és értékelések az elsajátí-
tott ismeretanyag mennyiségét jelzik. 

d) A fegyelem ennél kevésbbé szigorú, mint 
az előző típus iskolájában; a tanító baráti kap-
csolatot igyekszik teremteni maga és növendé-
kei között, mely azonban a tanultakból fakadó 
közös érdeklődésen túl nem terjedhet. 

3. A tanítás eredményei: 
'a) Mindenkor intellektuális jellegűek, meg-

határozott tárgykörökre és az azokkal kapcso-
latos készségekre szorítkoznak. 

b) Mivel a tanító nem törődik a növendékek 
egyéni sajátosságaival, hajlamaival — mert 
úgy véli, hogy ami egyiknek jó, az jó kell hogy 
legyen a többinek is —, az elsajátított ismeret-
anyag mennyisége is nagyon különböző: egyes 
növendékek sokat tudnak, mások keveset. 

c) A legértelmesebbek többnyire megtanulnak 
helyesen gondolkodni és gondolataikat egy-egy 
tárgykörbe elrendezni, de a lassúbbak ke-
vésbbé vagy egyáltalán nem képesek erre. 

d) Ami a társadalmi és általános irányelve-
ket és eszményképeket illeti, az elért eredmé-
nyek bizonytalanok és a tanító hatáskörén kí-
vül esnek. 

Harmadik típus: A cselekedtetíí tanító. 
1. Pedagógiai elgondolása: 
a) A tanulás gyorsasága és a tanultak meg-

tartása a növendék érdeklődésétől és aktivitá-
sától függ. Minél nagyobb az érdeklődés, annál 
sokoldalúbbak a tanuláshoz fűződő cselekmé-
nyek és annál megbízhatóbb és gyorsabb a 
megtanulás. 

b) Az iskolai ismeretek és készségek elsajá-
títása mellett a tanító megköveteli növendékei-
től, hogy munkájukban és magaviseletükben az 
általa megadott irányelvek szerint járjanak el, 
szelletni munkáról, társadalmi viszonyokról biz-
tos ítéletük legyen és ezenkívül legyenek hatá-
rozott célkitűzéseik, melyek iskolai és társa-
dalmi magatartásukat kormányozzák. 

e) De mivel a növendék éretlen és tapaszta-
latlan: a tanító kötelességének tartja, hogy 
lépésről-lépésre előírja, mit és hogyan kell cse-
lekednie. 

2. A tanító teendői: 
a) A feladatokat iskolai vagy személyes ter-

mészetű tennivalók, tervezetek, tanulási egysé-
gek, tollbamondott kérdések stb. formájában 
teszi a növendékek elé. A tanító tisztában van 
vele, hogy a feladatnak többet kell jelentenie 
a növendék számára a puszta iskolai ismeret-
nél és ügyességnél, azért különös gonddal ügyel 
arra, ami a növendék ítélő-, értékelő- és társa-
dalmi képességeit fejleszti. Különböző célkitű-
zések alapján cselekedteti a növendékeket, hogy 
ilymódon azok többoldahían fejlődjenek. E cse-
lekedetek lehetnek egyéni vagy kollektív be-
számolók, tervezetek, kézimunkák, olvasmá-
nyok (melyek újabb beszámolásokat eredmé-
nyezhetnek); aztán kirándulások, dramatizálá-
sok, újságkivonatok stb. 

b) A felmondás szabad társalgás alakjában 
történik. A tanító is, meg a növendékek is tesz-
nek fel kérdéseket, beszámolnak és időről-időre 
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értékelik az elvégzett munkát. A gépies mun-
kákat (drill) is fontosnak tartja és folyton 
ügyel rá, hogy azok száma fokozatos haladás 
mellett növekedjék. 

c) A tanító gonddal vezeti az ismeretszerzés 
minden mozzanatát: egy-egy új tanulmányi 
kör megkezdését, az eljárások megválasztását, 
az eredmények felhasználását E téren a nö-
vendékre kevés vagy senimi felelősség sem há-
rul. A tanító néha a kiválóbb növendékekkel 
megbeszéli az ismertetendő anyagkört, de ez 
csak valamilyen próbálkozás csupán, mely a 
növendék tudatában a tanító irányító, elhatá-
rozó szerepét erősíti meg. 

3. A tanítás eredményei: 
a) Ennek a tanítónak az osztályában az is-

meretek jobban össze vannak hangolva, azokat 
a későbbi életben is eléggé jól fel lehet hasz-
nálni s a gyermekek az ismeretek értékével is 
tisztában vannak. Az elsajátított ismereteket 
nehézség nélkül tudják alkalmazni az életben. 

b) A növendékek bizonyos eszményképeket, 
foglalkozási és társadalmi szabályokat sajátí-
tanak el. Jobban megbirkóznak a többi iskolai 
problémákkal, megtanulnak egyetmást a gon-
dolkodás s a tanulás összerendezésének művé-
szetéből. 

c) Mivel a tanító egyik fontos célja, hogy a 
növendékek viselkedését befolyásolja és nem 
elégszik meg azzal, hogy a kitűzött anyagot a 
meghatározott időben letárgyalja: éppen ezért 
valamennyi növendéke minden irányban bizo-
nyos meghatározott haladást mutat fel. 

Negyedik típus: Az önállósító tanító. 
1. Pedagógiai elgondolása: 
a) Azt elismeri, hogy az ismeretek és kész-

ségek elsajátíttatása fontos az iskolában, de 
ezek elsajátíttatása közben a növendéket min-
denekelőtt arra kell képessé tenni, hogy tud-
jon a saját kezdeményezéséből is előrehaladni 
és tudja azt, hogy az eredményért ő maga fele-
lős elsősorban. A növendékeknek az életben is 
helyt kell állniok, ezért olyan célokat tűz elé-
jük, amelyekért érdemes fáradozni. Uymódon 
rászoktatja őket, hogy viselkedésüket — az is-
kolában és a társadalomban — egyaránt elfoga-
dott törvények szerint értékeljék. 

b) Tisztában van vele, hogy a növendékek 
minden tekintetben különböznek egymástól, de 
különös gonddal ügyel arra, hogy valameny-
nyien kifejleszthessék értékes egyéni tulajdon-
ságaikat és elnyomják a rosszakat. E célkitű-
zés érdekében a tanításnak a tanulók társa-
dalmi közösségében kell végbemennie. 

c) Ez a tanító meg van győződve róla, hogy 
a növendék kezdeményezőképessége és felelős-
ségérzete úgy fejlődik a legjobban, ha alkal-
mat ad neki. hogy maga határozza meg, mit és 
hogyan akar cselekedni — akár az iskolában, 
akár az életben. 

2. A tanító teendői: 
a) A tanítási anyagot a növendékek maguk 

választják ki különböző forrásokból, — a tanító 
ügyes irányításával. A növendékek maguk ké-

szítik elő, végzik el és bírálják meg a munkát 
a tanító részvételével, vagy ha szükséges, an-
nak vezetése mellett. A tárgykörök tartalmát 
és rendszerét inkább a cél határozza meg, sem-
mint a logikus sorrend vagy elgondolások. 

b) Az osztálymunkát a növendékek és a ta-
nító felváltva irányítják. A tanító kezdemé-
nyez és vezet, de ha a munka egysége meg van 
határozva, a növendékek irányítják a cselek-
vést s a tanító a háttérben velük együtt dol-
gozik. De azért minden elhatározott cselekvés 
és munka a tanterv kereteiben marad, semmi 
sem marad el, ami a növendéket fejlesztheti, 
mert a növendékek bíznak tanítójuk érték-
ítéletében. A feladatokat előzetes megbeszé-
lések alakjában tűzik ki. A leckefelmondás sza-
bad társalgás alakjában megy végbe, kivéve, 
ahol fontos a gyakorlás. A gépies gyakorlato-
kat (drill) is legtöbbször a növendékek maguk 
irányítják. 

c) A rendtartás és a fegyelem egyforma fele-
lősséggel a csoport vállán nyugszik; ahol a 
tanító maga is, mint idősebb és okosabb, de 
azért csak mint csoporttag szerepel. A tanító 
és a csoport tekintélye között kimondott kü-
lönbség nincs. 

3. A tanítás eredménye: 
a) Az eredményt ismeretek, készségek, közös 

célkitűzések, összerendezett eszményképek al-
kotják: ez az, amit harmóniás jellemnek nevez-
hetünk. Az irányelveket és erkölcsi szabályo-
kat az iskolán kívüli viselkedés megítélésekor 
sajátítják el. Az ügyességek és készségek a tár-
sadalmi szükségletekhez igazodnak. 

b) A növendékek saját kezdeményezésükből 
képesek az iskolai munkát irányítani; meg-
tanultak egyetmást az egyéni és társadalmi 
felelősségérzetből. 

407 el emi népiskolai tanítót osztályoztak 
Genfben részint a saját bevallása, részint a 
felügyelők jelentése szerint és az alábbi adato-
kat kapták: 

10 000-nél 5 - 10,000 faluhelyeken: 
több lakossal lakossal bíró 
bíró városok* községekben: 

ban : 

az I. típusban 21-1% 27-1% 540% 
a II. 660% 66-7% 45-8% 
a III. 12-9% 6-2% 0-2% 
a IV. 00% 00% 00% 
Ezek elmondása után azzal a kérelemmel for-

dulok a Néptanítók Lapját olvasó magyar 
tanítótársaimhoz, szíveskedjenek velem kö-
zölni, ki melyik kategóriába, melyik tanítói 
típusba tartozik. Én pedig megígérem, hogyha 
az adatok beérkeztek, azokat — a szerkesztőség 
szíves engedelmével — itt közreadom. Az ada-
toknál szükségem lenne az alábbi feljegyzé-
sekre: a tanító nevére, működési helyére, an-
nak a megjelölésével, hogy hány lakosa van a 
községnek (városnak), ahol működik, hány éve 
tanít, melyik osztályban tanít, hány tanulója 
van s végül, hogy melyik, I., II., III. vagy IV. 
típusba sorozza magát a tanító. Az adatokat 
előre is hálásan köszönöm. 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A tizenegy fogalma 
— Számolás és mérés az 1. osztályban. — 

írta : LENDVAY BÉLA 
A számolásból és mérésből az I. osztály egyik 

legfontosabb tanítási egysége a 11 fogalmának 
nyújtása és a 11 körében való számoltatás. 
Mi é r t i . . Azért, mert itt lépnek át a gyerme-
kek a második tízesbe s így a számsorok alko-
tása s az összeadás közben az első tizest át-
lépik, a kisebbítésnél (számsorok visszafelé, ki-
vonás) pedig felbontják az első tizest. Ha ezt 
a gyermekekkel megértetjük s a 11 körében a 
számolást készségig begyakoroltatjiik, akkor a 
második tizes körében való számolás könnyed-
ségét biztosítjuk. 

Ebben a tanításban az 1-től 10-ig terjedő 
számkört 11-re bővítjük ki; a 11 körében fel-
és visszafelé számsorokat alkottatunk; s a 11-et 
bontatjuk szét. (A 11 körében az alapművele-
teket a következő órák keretében gyakoroltat-
juk.) 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) S z á m o l á s a 10 k ö r é b e n . Minthogy 
az új anyag nyújtása közben csak összeadni 
és kivonni fognak a gyermekek, az előkészítés 
keretében is csak összeadási és kivonási példá-
kat oldatok meg, mégpedig tiszta számokkal. 
Az összeadási és kivonási példák ezek lehetnek: 
4 + 6 = ? 3 + 7 = ? 3 + 4 = ? 5 + 5 = ? 2 + 8 = ? 
6 + 4 = ? 4 + 5 = ? 8 + 2 = ? 2 + 5 = ? 1 + 9 = ? 
4 + 2 + 4 = ? 5 + 4 + 1 = ? 3 + 3 + 3 + 1 = ? 
2 + 6 + 2 = ? 10—2 = ? 9—2 = ? 10—3 = ? 8—3 = ? 
10—6 = ? 10—1=? 7—5=? 10—5 = ? 10-7 = ? 
9—6 = ? 10—8 = ? 7—5 = ? 10—9 = ? 10—10 = ? 

b) Á t h a j l á s : a s z e m l é l t e t ő e s z k ö -
z ö k b e m u t a t á s a . Minden gyermeknek ki-
osztok 10 pálcikát vagy tíz darab játékfillért. 
Ezeket azonban nem egyszerre teszem a gyer-
mekek elé, hanem összeadással, úgy, hogy elő-
ször ötöt, majd ismét ötöt teszek le. A másik 
gyermek 4+4+2 pálcikát vesz el a kezemből. 
A harmadiknak adok 7 pálcikát s azt kiegészít-
tetem 10-re stb. A pálcikákat a gyermekek egy 
csomóba helyezik maguk elé. — Hány tizes ez? 

— Számláljunk meg 10 golyót a számológé-
pen! — Hány tizes ez? — Nyulakat rajzolok 
a táblára. Számláljátok, hány! — mondom s 
tíz nyulat két ötös csoportban (számképben) 
rajzolok a táblára. 

— Hány pálcika van előttetek? — Hány go-
lyót láttok a számológépen? — Hány nyulat 
láttok a táblán? 

c) C é l k i t ű z é s . — A tíz pálcikához adunk 
1 pálcikát; a tíz golyóhoz húzunk egy golyót; 
a tíz nyuszihoz rajzolunk egy nyuszit. 
Tárgyalás. 

a) A 11 k i a l a k í t á s a . — Hány pálcika 
van előtted? — Egy pálcikát teszek hozzá. 
Számláld meg, hány lett! — mondom, a gyer-
mek megszámlálja s megállapítja, hogy 11. — 

Hogyan lett a 10 pálcikából 11 pálcika? — Az 
I pálcikát tedd keresztbe a 10 pálcikán! — Lám, 
az egy rajta van a tizen, azért mondjuk, hogyr 

tizen egy vagy tizenegy. — Hány tizes s hány 
egyes ez a 11? (Ez az első, második gyermek-
nél rendszerint még nehézkesen megy, a többi 
azonban figyeli a szemléltetést s mire hozzájuk 
érek a kiegészítéssel, már megfigyeléseik alap-
ján könnyedén felelnek a kérdésekre s meg-
értik a tizenegyre való kiegészítést. Ha népes 
osztályban tanítok, tíz-tizenöt részletes szem-
léltetés és számonkérés után a gyermekek már 
önállóan egészítik ki a 10-et 11-re.) — Emeljé-
tek fel a tizest! — szólok, mire a gyermekek 
felemelik a tizes csomót. — Emeljétek fel most 
az egyest! — mondom s felemelik az 1 pálci-
kát. — A tizenegy hány tizes és hány egyes? 
(Ha játékpénzzel, esetleg valódi pénzzel szem-
léltetem, a 10 egyfillérest beváltatom 1 tízfillé-
resre s ráhelyeztetem az 1 egyfillérest. Ha 
egyik sem állna rendelkezésemre, akkor magam 
szemléltetem a 11 darab egyfillérest, amelyből 
10 darabot beváltok 1 darab 10 filléresre s így 
a gyermekek látják a 11-et 1 darab 10 és 1 da-
rab 1 filléresre felbontva.) 

— Számláljuk meg, hány golyó van ezen a 
sodronyon! — Hány tizes ez? — Tegyünk hozzá 
egy golyót! — Számláljuk meg, hány lett be-
lőle! — Hogyan lett a 10 golyóból 11 golyó? 

— Hány nyúl van a táblán? — Még egyet 
rajzolok hozzá! — mondoin s az egy nyulat kü-
lön rajzolom. — Számláljuk meg, hány nyúl 
van a táblára rajzolva! — Hogyan lett a 10 
nyúlból 11 nyúl? — A 10 nyulat kalitkába te-
szem, — szólok s bekerítem a két .csoportba raj-
zolt 10 nyulat. — Hány nyúl van a kalitkában 
s hány van kívül? — Melyik a tizes csoport s 
melyik az egyes? 

— Mutassatok 10 ujjat! — Dobjátok ezt a 
hátatok mögé! — szólok, mire a gyermekek 
karjukat hátralendítik, mintha az ujjukat dob-
nák hátra. — Hány ujj van hátul? — Azt aka-
rom, hogy 11 legyen. Hányat kell még hátra-
dobnotok? — Dobjátok hátra az egyet is! — 
Hány tizes van hátul? — S hány egyes? — Ösz-
szesen? 

b) A 11 m e g s z á m l á l á s a é s f e l i s m e -
r é s e . Az asztalon egymásra helyezek 10 köny-
vet s 1-et melléje teszek. — Számláljátok meg, 
hány könyv van az asztalon! — Hány tizes s 
hány egyes? — Melyik a tizes s melyik az 
egyes? •— kérdezem, aztán 11 kavicsot rakatok 
ki, a tizest és egyest elkülönítve. — Számlálj 
meg 11 gyermeket! — Számlálj meg 11 padot, 
II képet! — Hány pontot rajzolok a táblára? — 
kérdezem, a gyermekek rajzolás közben szám-
lálják s megállapítják, hogy 11-et rajzoltam. 
Ugyanígy karikákat, kereszteket, csirkéket raj-
zolok a táblára s azokat is megszámláltatom. 
(A rajzolás kétféleképen történjék. A pontokból, 
karikákból az egyik sorba tizet, a másikba 
egyet rajzoljunk. A kereszteket, csirkéket egy 
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sorba helyezzük, de az egyet a tíztől külön raj-
zoljuk.) 

c) S z á m s o r o k a l k o t á s a . — Számlál-
junk meg 10 pálcikát egyesével — mondom, 
mire a felszólított gyermek hangosan, a többi 
magában számlálja a 11 pálcikát. — Számlál-
junk meg 11 pálcikát kettesével! A tizenegye-
dik pálcikát a gyermekek így teszik hozzá: 
— 10 meg 1, az 11. Számlálás közben a pálciká-
kat a padon kettesével rakják le.) — Számlál-
junk meg 11 pálcikát előbb hármasával, aztán 
négyesével, ötösével! — mondom s a gyermekek 
a pálcikákat csoportokba rakják. 

A fenti módon számláltatom meg a 11 golyót 
is, majd pontokat vagy típusrajzzal csirkéket 
rajzolok egyesével, kettesével, hármasával, né-
gyesével és ötösével a táblára s azokat szám-
láltatom meg. 

— Most már ne mondjunk se csirkét, se pon-
tot, se karikát, hanem számláljunk először 
egyesével felfelé 11-ig! — Számláljunk kettesé-
sével, hármasával, négyesével és ötösével is! — 
építtetem fel a számsorokat 11-ig tiszta szá-
mokkal, aztán előbb a tárgyakon, majd a raj-
zon s végül szemléltetés nélkül számláltatok 
visszafelé 11-től. 

(Az egyes számkörökben a számsorok felépí-
tése nemcsak ezen a módon történik, banem az 
l-hez teszünk kettőt, aztán a 3-hoz kettőt stb. 
Erre azonban már a másik tanítási egység ke-
retében kerül a sor.) 

(ÍJ A 11 s z é t b o n t á s a . Itt számképeket ra-
katok ki a gyermekekkel, mégpedig kavicsból, 
vadgesztenyéből vagy más alkalmas tárgyból. 
— Bontsuk szét ezt a 11 vadgesztenyét két 
részre, 10-re meg l-re, úgyhogy a 10-et két 
ötösből rakjuk ki s 1-et tegyünk külön! — szó-
lok s az ismert számképpel kirakatom a 11-et. 
— Hogyan van itt összetéve a 11? — 10-ből meg 
1-ből. — Vegyétek ki az egyik ötöscsoport kö-
zepéből az 1 gesztenyét s tegyétek az 1 mellé! 
— Hány részre bontottuk most a 11-et? — Két 
részre. Az egyik részben 9, a másikban 2 vad-
gesztenye van. — A 9-es csoport is két részből 
áll. Hány van az első s hány a másodikban? 
— Az elsőben van 5, a másodikban 4, a harma-
dik csoportban 2. — Vegyetek el a 4-es csoport-
ból 1-et s tegyétek a 2-höz! — Hogyan van 
most a 11 felbontva? — kérdezem, mire a gyer-
mekek megmondják, hogy 8-ra meg 3-ra; 5-re, 
3-ra meg 3-ra. És így továbbhaladok a szám-
képek kirakásával. (Ha észreveszem, liogy egy 
tárgyszemléltetés kevés, akkor ugyanígy bon-
tatom szét a számlálógépen a 11 golyót szám-
képekre. 

A tárgyakon való szétbontást kövesse a raj-
zon való szétbontás. Rajzoltassuk le a gyerme-
kekkel a 11 pontot számképek alakjában. A fel-
adatok ezek lehetnek: — Rajzolj le 11 pontot 
két csoportba! — szólok, mire a gyermek tet-
szészerinti számképben helyezi el a 11-et. — Te 
meg másként helyezd el! — szólok, mire a gyer-
mek más számképet rajzol le. — Ki tudná a 11 
pontot másként lerajzolni? — kérdezem s a 
gyermekek különböző számképeket állítanak 
össze a 11 pontból. Valamennyi számképet össze 

is számláltatom. (Hogy a gyermekek az egyes 
számképeket világosan lássák, célszerű a szám-
képeket megfelelő mezőkbe rajzoltatni, ami úgy 
történik, hogy két mezőt húzok a táblára s azt 
kívánom, hogy a gyermek ebbe a két mezőbe 
helyezze el a 11 pontot.) 

— Helyezzetek el ebbe a három kalitkába 11 
madarat! — Helyezzetek el ebbe a 4 tóba 11 
halat! — Helyezzetek el ebbe az 5 istállóba 11 
lovat! — Helyezzetek el ebbe a 6 kertbe 11 fát! 
— késztetem a gyermekeket számképek alko-
tására s ezzel a 11 szétbontására. 

e) A 11 l e í r á s a . — Írjuk le a számokat 
I-től 10-ig! — Most meg megtanuljuk, hogyan 
kell leírni a 11-et! — Hány tízes és hány egyes 
a 10? — Miért írtuk ide a semmit? — mutatok 
a 10 semmijére. — Azért, mert a 10-ben 1 tizes 
és semmi egyes van. — Itt a 11 golyó, — mu-
tatom a számológépen a 11-et. — Hány tizest 
láttok? — írjuk le az 1 tizest! — Hány egyest 
láttok? — Egyet. — írjuk le az 1 egyest! — Ol-
vassátok el! — Melyik egyes jelenti az egy 
tizest? — S melyik egyes jelenti az 1 egyest? 
Begyakorlás. 

a) S z á m s o r a 1 k o t á s. — Számlálj egyesé-
vel 11-ig! — Számlálj visszafelé 11-től semmiig! 
— Számlálj kettesével H-ig! — Számlálj 11-től 
visszafelé kettesével! — Számlálj 11-ig felfelé 
hármasával! — Hármasával visszafelé! Négye-
sével felfelé! — Visszafelé! — Ötösével felfelé 
ós visszafelé! — Mondd el a páros, aztán a pá-
ratlan számokat 11-ig! — Visszafelé is! 

b) S z á m í r á s . — írjátok le a számokat 1-től 
II-ig! — írjátok le kettesével, hármasával, né-
gyesével, ötösével is alulról fel- és visszafelé is. 

c) S z á m k é p e k r a j z o 11 a t á s a. — Raj-
zoljatok 11 pontot két, három, négy és öt me-
zőbe. — Rajzoljatok ugyanígy halakat, mada-
rakat! 

d) A 11 m e g s z á m l á l á s a é s g y ű j t é s e . 
— Odahaza gyűjtsetek ákác és más falevelet. 
Rakjátok azokat egymásra s először kössétek 
össze a tizes csomót, aztán helyezzétek el rajta 
az egyest és így is kössétek össze! — Számlál-
jatok meg a kertetekben 11 fát, 11 kerítésoszlo-
pot, 11 különböző virágot! 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 
Magyar Paedagogia. Ez évi első hármas szá-

mában Prohászka Lajos ír kegyeletes meg-
emlékezést az imént elhúnyt nagy tudósról, 
Fináczy Ernőről. Egész terjedelmében közli a 
folyóirat, mégpedig részletes indokolással, a 
tanügyi közigazgatás újjászervezéséről szóló 
törvénytervezetet, mely még a Fináczi Ernő 
posthumus alkotása. Komis Gyula szép és meg-
ható gyászbeszédével, melyet Weszely Ödön ra-
vatalánál tartott, fejeződik be az érdekes szám, 
melyben még Gyiilay Ágosttól, Fraknói József-
től, Éltes Mátyástól találunk kisebb cikkeket. 
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Népoktatási Szemle. Az Angyal János szer-
kesztésében megjelenő folyóirat ez évi első 
száma több oldalról is betekintést nyújt a nép-
iskolai továbbképzés kérdéseibe. Takács Béla 
cikke továbbképző népiskoláinknak és a ha-
sonló feladatokat betöltő egyéb intézményeink-
nek nevelési politikai kialakulását vázolja, az 
iskolánkívüli népművelés és önképzés szerepére 
is kiterjeszkedve. Ekamp Nándor a főváros to-
vábbképző iskoláinak állapotát ismerteti. Géher 
Lajos a továbbképző népiskolák helyzetéről és 
jövőjéről ír cikket. Az itt-ott elhangzó lebecsü-
léssel szemben rámutat ez iskolafajnak s vidé-
ken különösen a gazdasági irányú továbbkép-
zésnek szükséges voltára és arra, hogy a 
hiányosságok az eddigi mostoha kezelésből 
magyarázhatók. Kívánatos volna a tovább-
képző oktatás (a vonatkozó gazdasági ismétlő-
iskolai tanterv és utasítás még 1902-ből való) 
korszerű felújítása s általában a továbbképző 
iskolák kedvezőbb anyagi alátámasztása. A to-
vábbképző iskolák kérdéséhez Géher Lajos: 
Tájékoztató a gazdasági irányú továbbképző 
népiskola szervezete, tanterve és ügykezelé-
sére (Szeged, 1934) c. könyvének ismertetése 
csatlakozik. Sto{már László a helyesírás taní-
tásának módszeréről értekezik, rámutatva a ta-
nulótípusok (látási, hallási és mozgási típus) 
különleges adottságaival való számolás szük-
séges voltára. Ösz Béla nagy szorgalommal és 
éles szemmel gyűjtött népoktatási és iskola-
felügyeleti külföldi adalékainak közlését e 
számban is folytatja. A füzetet a bő és nívós 
könyv- és folyóiratszemle harmonikusan egé-
szíti ki. 

Nemzetnevelés. Április 1-i számában Kocsán 
Károly írt hangulatos vezércikket. A Pedagógia 
rovat a katolikus tanítóság anyagi helyzetével, 
a katolikus könyv terjesztésével s a népiskolai 
fogalmazás eszmekörével foglalkozik. Nagyon 
élénk a Kavicsok rovat is, éppen mint a lap 
többi rovata is. 

Népnevelés. Vezércikkében a tehetségkiválasz-
tás problémájával foglalkozik. Érdekes fíedy 
Vince győri kanonoknak Győr külvárosai-
nak történetéről megkezdett műve, valamint 
Dorner Samu cikke a nemrég tartott tanító-
napról. A Népnevelés, Hírek, Tanítók Háza ro-
vatokban friss tanügyi hírek vannak, a Gazda-
sági Továbbképző Iskola című rovatban pedig 
a gyümölcsfák betegségei és kártevői címen ol-
vasunk tanulságos kertészeti cikket. 

Nemzeti Közoktatás. A folyóirat legutóbbi 
számában dr. Felkay Ferenc, az új városi ta-
nácsnok meleg vezércikkben mutatkozik be a 
magyar pedagógiai világnak. A lap Sipőcz Jenő 
jubileuma alkalmából lelkesen méltatja a nép-
szerű főpolgármester érdemeit. Érdekes még 
Fodor Endre cikke az idegen nemzetek gyerme-
keiről, Nagy Jenőé a bíráló tanítóról, Barabás 
Ilonáé a tanítás pedagógiai céljairól s az a rö-
vid, de kitűnő kis cikk a turáni eszméről. A Pe-
dagógiai Szeminárium rovatban érdekes tan-
ügyi témákat tárgyal a lap. 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Legutóbbi 
száma nagyérdemű alapítójának és szerkesztő-

jének, Angyal Jánosné, szül. Lőrinczy Erzsébet-
nek váratlanul bekövetkezett korai elhúnytával 
foglalkozik. A címlapon gyászkeretben közli az 
élet legszebb virágjában elveszett szerkesztő 
arcképét. A bevezető cikkben Sebestyén Erzsé-
bet a meghatottság reszkető szavaival jellemzi 
az elliúnyt pályáját, felejthetetlen emlékét és 
pedagógiai hatását, dr. Szathmáry István és 
Vitéz István pedig gyönyörű versben áldoz em-
lékének. öt ifjúsági novelláját is közli az író-
nőnek, ezekből is látszik, hogy tehetsége mily 
nagy alkotásokra volt hivatva. Megtudjuk a 
lapból, hogy a felejthetetlen halott sírjához 
azóta is imádkozni járnak kis tanítványai és 
virággal szórják tele naponkint a sírhalmot, 
melyben a legjóságosabb női lelkek egyike örök 
álmát álmodja. A temetésről Doby Ida írt meg-
ható tudósítást. 

Hajdúság Kultúrája. Első cikkében az elemi 
és középiskola kapcsolatainak sxílyos témáját 
tárgyalja Czeizler Jenő. A folyóiratban még a 
nemzetvédelem és természet\édelem kérdéseivel, 
a Neveléstörténeti Szemle rovatban elhúnyt két 
nagy tudósunk, Fináczy és Weszely emlékének 
szentel meleg sorokat, míg a többi rovatban is-
kolai újdonságokat olvasunk. 

Kisdednevelés. Benkő Anna szép verset írt az 
óvónők otthonáról s ugyanerről cikkben számol 
be Stelly Gizella és Benkő Anna. A kisdedóvók 
pedagógiájáról és a magyar kisdedóvónőkép-
zésről terjedelmes cikkeket közöl s Exner Leó-
ról Steiniczer Vilma írt megemlékezést. Az 
élénk kis lap többi részében kisdedóvodai játé-
kok és versek vannak, a Hírek rovatban pedig 
kegyeletes megemlékezés Fináczy Ernőről és 
Weszely Ödönről. 

A Gyermek és az ifjúság. A Magyar Gyer-
mektanulmányi Társaság lapjának 1—3. számá-
ban Kemenes Illés dr. tankerületi főigazgató 
Weszely Ödönnek, az elhúnyt nagy pedagógus-
nak tudományos munkásságát méltatja mély 
meglátásokkal. A folyóiratban találjuk Weszely 
Ödönnek „A tudatalatti lelki élet és a nevelés" 
című előadását, amelyet a Magyar Pedagógiai 
Társaságban tartott. Benedek László dr. „A ta-
nulás egészségtana" címen nyújt értékes gon-
dolatokat. Cser János „Szövegkiegészítés 10—14 
éves korban" címen értékes kísérleteiről szá-
mol be. ..Betlehemező fővárosi gyermekek" cí-
men Wolly István mondja el igen érdekes és 
értékes megfigyeléseit. Szakái János dr., Dobos 
László, Kempelen Attila dr., Cser János dr.. 
Bévész Emil dr., Hamvai Vilmos, Soós Tiha-
mér, Székely Károly és Kovács Albert dr. az 
irodalom és folyóiratszemle rovataiban nyúj-
tanak világos áttekintéseket. 

Francia tanügyi lapokból. 

A nevelő beavatkozása. 
Azzal a pedagógiával szemben, amely állan-

dóan megkötötte a gyermek szabadságát s nem 
bízott rá semminő kezdeményezést, akadtak 
olyan nevelők is, akik azt tanácsolták, inkább 
mi kövessük a gyermeket és eresszük szabadjára 
a természetét, csak arra legyen gondunk, hogy 
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megfelelő környezetet biztosítsunk számára, 
amely alkalmas érdeklődésének fölébresztésére. 

Ezzel fölvetődött a kérdés, hogy a felnőtt be-
avatkozzék-e neveltjének a fejlődésébe s ha 
igen, mikor és minő módon. 

Gyermekekkel lehetetlen oly irányú kísérle-
teket végezni, amelyek világot vetnének a tel-
jes elhagyatottság mellett bekövetkező álla-
potra, de mégis van rá példa, amelyből követ-
keztetéseket vonhatunk. Ilyen annak a két kis-
lánynak az esete, akire egy hittérítő bukkant 
Indiában s akit egy nőstény farkas nevelt a 
barlangjában. Egyikük nyolc, a másik két éves 
volt, de semelyikük sem mutatott emberi fejlő-
désre: mindkettő négykézláb járt, nyaldosva 
vette magához táplálékát, általában élettanilag 
emberi lény volt, de minden életnyilvánítása 
állati eredetre vallott. Emlékeztetünk itt arra 
is. hogy a süketen született gyermekek, akik 
tehát nem hallják a beszédet, nem alkotnak 
maguknak képzetet az emberi nyelvről s ezért 
siketnémákká lesznek. 

Kitűnik tehát, hogy igenis be kell avatkozni, 
de persze ezt ügyesen és hozzáértőén kell tenni. 

Hogy mikor kell beavatkozni, erre csak az 
lehet a válasz, hogy a gyermek lelki fejlődésé-
ben mindenik folyamatnak megvan a maga 
időpontja, ezt az időpontot kellene megállapí-
tani s az egyes képességek kinyílását előmozdí-
tani. 

Egyesek felfogása szerint a gyermek fejlő-
dése során megismétlődnek az egész emberiség 
fejlődésének egyes szakai. Ez a vélekedés bizo-
nyára túlhajtott és téves, de tény, hogy a gyer-
mek rendszerint és szabályosan határozott fej-
lődési szakokon esik keresztül, amelyeket ok-
vetlenül fel kell ismernünk. Ezeket a fejlődési 
fázisokat tanulmányozta a nemrég elhúnyt 
dr. Decroly Ovid, ezekkel foglalkozik a yale-i 
egyetem kutatóintézete, amely e célra hatalmas 
alapítványok fölött rendelkezik s amely már 
eddig- is több meggyőző kísérletet végzett. 

Így kimutatta például, hogy haszontalan, ha 
ugyan nem káros a korai beavatkozás akár a 
testi, akár a lelki fejlődésbe: a kellő pillanat-
ban a gyermek némi gyakorlás után könnyű-
szerrel végzi el mindazt, ami idő előtt csak 
nagy kínnal sikerül. Ismeretes az is, hogy há-
roméves kora táján a gyermek rendkívül fogé-
kony idegen nyelvek elsajátítására. A kései be-
avatkozás szintén hátrányos: az említett két 
indiai leány közül a nyolcéves csak nagy ne-
hézségek árán tudott egy-két szót megtanulni. 

A beavatkozás módjára nézve alkalmazkodni 
kell bizonyos tényekhez. Így mindenekelőtt 
tudni kell, hogy a gyermek nem kicsiny fel-
nőtt: az élettan kimutatta már, hogy gyermek 
s felnőtt közt a különbség nem pusztán az 
arányok kérdése. Azzal is számolni kell, hogy 
a gyermek eszejárása is egészen sajátos, nem 
férkőzhetik hozzá az a nevelő, aki csak a maga 
módjára gondolkozik. 

Eredményt csak úgy érhetünk el, ha abból 
indulunk ki, ami a gyermektől kitelik. így 
Benan és Decroly rájött, hogy a gyermek glo-
bálisan, egybefoglaltan észlel és előbb fogja fel 

a szót s a mondatot, mint az alkotó hangokat, 
betűket. (Ez egyezik a fejlődéstörténeti pár-
huzammal is, mert előbb volt a beszéd, mint az 
írás.) 

Arra is ügyelni kell, hogy a tisztán értelmi 
okok helyett ösztönös indítékokkal késztessük 
cselekvésre a gyermeket. A hagyományos iskola 
a félelemre és a dicséretre épített, az új neve-
lés ezzel szemben a hajlamokon alapszik s a 
gyermek szükségleteit igyekszik kielégíteni. Ezt 
a felfogást szolgálja az érdeklődési központokra 
alapított oktatás is, amelynél a tanítás nyomon 
követi a gondolkozás menetét és számot vet az 
egyéni hajlamokkal s képességekkel. 

Tagadhatatlan, hogy ilyetén módon bajos 
átvenni mindazokat az anyagokat, amit a tan-
terv előír. De okvetlenül szükséges-e ez? Bizo-
nyos-e, hogy az előírt anyag leginkább meg-
felel a gyermek szükségleteinek? Hisz' még az 
elemi iskola tanításának egyrésze is veszen-
dőbe megy, a feledség homályba merül anélkül, 
hogy megakadályozná a felnőttet hivatása be-
töltésében. Ma már úgyis lehetetlen emlékezet-
ben tartani a hivatáson kívül eső ismereteket, 
még a művelt ember is beéri azzal, hogy elsajá-
títja az általános szempontokat, a nagy össze-
foglaló eszméket, a többire nézve pedig hol 
találja meg a tudásának kiegészítéséhez szük-
séges adatokat. Elég, ha ért azoknak a munka-
eszközöknek a használatához, amelyeket a mo-
dern civilizáció rendelkezésre bocsát, emlékezé-
sének hiányait a H. Piéron-eAnevezte „szociális 
emlékezéssel' pótolja. A Decroly-iskolája nö-
vendékei körében már általánosan használatos 
a lexikon, szótár, újság. 

Dr. Henri Piéron előadása nyomán 
A. Jadoulle. 

Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1935 februári szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Vörös Márton: A szerencsés expedíció. (A 
Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára Frank-
lin-kiadás.) 

Hans W. Ahlmann svéd professzornak, a ma-
gyarság nemes barátjának az Arktisz keleti ré-
szén tett expedíciós útjáról és expedíciójának 
nagyszerű teljesítményéről számol be ebben a 
könyvben a tudós kutató tanítványa és évekig 
munkatársa, dr. Vörös Márton. 

A sarki átjárók felkutatása első időben csak 
gazdasági előnyök kiaknázását célozta, később 
a nemzetek közös versenyében kevésbbé dicső 
szempontokból vált hatalmi kérdéssé. A hősi 
vállalkozások vagy praktikus elhatározások ál-
dozatainak száma nem vette el az utána jövők 
kedvét attól, hogy egy távolabbi s addig fel-
fedezetlen pontra kitűzött zászlóért mindent ne 
kockáztassanak. A sportteljesítmények múló 
értékű, lázas kísérleteiben, a szenvedéseken ke-
resztül kinemesedett tisztánlátás idővel mégis 
maga elé tűzte a legnemesebb formát, a tudo-
mányos szempontét. Ezúton lettek a vállalko-
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zókból az emberiség közös hősei olyanok, akik 
a tudás számára rendelt legnagyobb áldozattal, 
a legszörnyűbb szenvedések vállalásával s ta-
lán az életről való lemondással is szereztek jo-
got a legnemesebb közösség, a tudomány el-
ismerésére. 

Ezeknek a minden reklámtól és propagandá-
tól mentes, lelkiismeretesen előkészített s ép-
pen ezért a tudomány szempontjából rendkívül 
értékes eredményeket hozó tudományos utazá-
soknak tipikus példája az Ahlmann-féle expe-
díció. A Spitzbergák-szigetcsoport eddig isme-
retlen keleti részének, a Nordostlandnak át-
kutatására indult az expedíció. Oceánográfiai 
csoportjával kutatta az arktikus medencében 
levő hajóutakat, vizsgálta a Jeges-tenger áram-
lásait, azok irányait s átvizsgálta a tengert az 
Északkeleti-föld és Ferenc József-szigetek kö-
zött annak szigetvilágával együtt. Megállapí-
tották. hogy a napjainkban lassan újból emel-
kedő Spitzbergák s velük együtt az Északkeleti-
föld a mai Kanadától az orosz őstábláig el-
nyúló, hajdan hatalmas őskontinens fennmaradt 
szerény rögei. 

Valóban megható olvasni az expedíció veze-
tőjének és tagjainak erőfeszítéseit, a sarki jég-
gel, viharral s a magas észak ezer más vesze-
delmével való hősies szembeszállását és mind-
ezt egyedül a tudományért, csak azért, hogy 
a térkép néhány fehér foltját kitölthessék, fel-
deríthessék a jeges világ geológiai, légköri tit-
kait, tengeráramlásainak irányát és természe-
tét. 

A nagy körültekintéssel és gonddal előkészí-
tett expedíció szerencsés volt, nemcsak azért, 
mert szép és értékes tudományos eredményeket 
hozott, hanem azért is, mert életet csak egyet-
len egyet követelt áldozatul, az is az expedíció 
egyik kiöregedett szánhúzó sarki kutyája volt. 

Az ízléses könyvet 41 színes képmelléklet 
teszi változatossá és emeli annak érdekességét. 

( / Öt vi lágrész magyar sága . — Dr. vitéz Nagy Iván 
könyve a Magyar Szemle k incses tá rában , I. füzet . — 
Bevezetésében k i fe j t i könyve cél já t . Mai összeroskad-
s á g u n k b a n föl a k a r j a t á rn i a m a g y a r s á g vi lághelyzetét 
és fö lemeln i fásul tságából s a nemzet i össze tar tozás 
é rzésének fölébresztésével kapcso ln i össze cé l j a i és fej-
lődése nagy m u n k á j á r a a v i lágban szétszórt magya r sá -
got, melyet a vi lágvihar kétségkívül meggyöngí te t t . 
Meg tud juk Nagy Iván könyvéből , hogy a mai szűk 
m a g y a r h a t á r o k o n túl élő négymil l ió m a g y a r hol, mi-
képen vergődik, m a g y a r s á g á n a k f ö n n t a r t á s á é r t és jö-
vőjeért mi lyen lélekemelő és m a g a f e l á l d o z ó küzdel-
met vív. Nagy Iván mindez t a s ta t isz t ika pon tos szá-
maiva l és a f a j áé r t aggódó magya r lélek mély át-
érzésével í r j a meg. 

Könyve első fe jezetében az anyaor szág magyarságá -
nak ezeréves viszontagságai t és ma i v iszonyai t r a j -
zolja meg. c supa é rdekes ada tokka l . E z e k b ő l meg-
t u d j u k , hogy a honfogla ló min tegy ö tszázezer magya r 
1910-ig t ízmil l ióra szaporodot t , a t r i a n o n i ha tá rok 
közöt t pedig 1930-ban közel nyolcmil l ió élt. 

A m á s o d i k fejezet az úgynevezet t u t ó d á l l a m o k ma-
gyar ságá ró l szól. Az Ausz t r i ában élő m a g y a r o k száma 
mind ig n a g y volt, lege lsősorban a bécsi magya roké , 
b á r az u tóbb i években te temesen csökken t . Cseh-
sz lovákiában is egymil l ióról hé tszázezerre . Rutén-
földön ha tvanha teze r re l , a Tó t fö ldön huszonegyezer-
rel. F e l t ű n ő adat ebben a fe jeze tben , hogy a nép-

számlá lások so r án a s ta t isz t ika pon tos s z á m t a r t á s a 
szerint ot t élt magya r ságbó l százhetvenezer egysze rűen 
n y o m t a l a n u l el tűnt . Csehsz lovákiában a z o n b a n egy-
mill ió m a g y a r m a is szívós k i ta r tássa l k ü z d fönn-
m a r a d á s á é r t . 

Nem vigaszta lóbb a jugoszláviai m a g y a r o k vergő-
dése sem. A régebben ot t élt m a g y a r o k s z á m a 1931-ig 
százt ízezerrel csökkent , ami t a szerb m a g y a r á z a t n e m 
csekély hipokr íz isse l magyarázga t . Hiába k e r e s ü n k 
ha tvaneze r magya r t , ak i h iányzik , magya ráza to t nem 
k a p u n k . A zs idóságra vona tkozó ada tok a m a g y a r s á g -
hoz való ta r tozás t i l letően meglehetősen vá l tozékonyak . 

A R o m á n i á h o z csatol t te rü le tek m a g y a r s á g a is erő-
sen megfogya tkozo t t , a m a g y a r zsidók s z á m a különö-
sen. A zs idóság nagy s z á m a r á n y a pár to l t el a m a g y a r -
ságtól. Kilencvenezer r o m á n i a i m a g y a r r ó l itt sem tud 
számot adni a s ta t isz t ika . Fogla lkozik ez a fe jeze t a 
bukov ina i és mo ldva i magyarságga l is. Az egyházi 
össze í rásokat Nagy Iván le lk i i smere tesebbeknek t a r t j a 
s ezek szer int E rdé lyben m a is m a j d n e m kétmi l l ió 
f a j m a g y a r él. 

Az elcsatol t m a g y a r o k hősies küzde lmei t é lénken 
t á rgya l j a Nagy Iván könyve. K imuta t j a , hogy h i ába 
volt az ú j i m p é r i u m o k ir tó ember te lensége , a rab-
ságba ke rü l t m a g y a r s á g d i ada lmasan á l l ta őrhe lyé t 
mindenü t t , b á r a közok ta t á s ere jé tő l c s a k n e m telje-
sen megfosz to t t ák s idegen emberek b r u t á l i s erő-
szakoskodása alá kényszer í te t ték . Egyet len fő i skolá-
juk sincs. J ó f o r m á n egyedül a m a g y a r s a j t ó t a r t a 
magya r ságga l nagy erőfeszí tésében. A közh iva t a lokbó l 
is k iü ldözik s fö ld jé tő l mesterkél t ü r ü g y e k k e l foszt-
j ák meg. 

Az E u r ó p á b a n é lő többi magya r ság száma al ig több 
százezernél . Leg több él F ranc iao r szágban , 25—30.000. 
nagyrésze Pa r i sban . Nagyobbszámú m a g y a r él még 
Német- és Oroszországban . Ezeken kívül k i sebb a 
Belg iumban, Angl iában, Olaszországban, Bu lgá r i ában , 
Ho l l and iában , Svá jcban , D á n i á b a n élő m a g y a r o k 
száma. A m e r i k á b a n m a hétszázezer m a g y a r él, na-
gyobbrész t az ú j a b b időkben K a n a d á b a n és Argentí-
n á b a n . Af r ikába je lentékte len számú m a g y a r telepe-
dett. Ü j a b b a n kivált Pa lesz t ina felé g r av i t á lnak több-
ny i re m a g y a r zsidók. 

Kissé lehűt i Nagy Iván a ha rmincmi l l i ó m a g y a r r ó l 
szőtt sok évtizedes á l m a i n k a t h ideg ada ta iva l . Kere-
ken k i m o n d j a , hogy nem vagyunk ha rmincmi l l i ó . 
Biztat a z o n b a n azzal, hogy ezek el lenére is sokka l 
j o b b a n á l lunk számszer in t is a cseheknél és a szer-
beknél , sőt a svá jc iakná l , ho l l andusokná l és görögök-
nél is. 

Fö lö t te é rdekes és t anu lságos könyve több i részében 
Nagy Iván b e h a t ó a n ismertet i az egyházak ka r i t a t ív 
és nemze tvédő tevékenységét . Fogla lkozik a magyar -
ság közokta tás i szervezeteivel, a t u d o m á n y o s intéze-
tekkel , a sa j tóval , egyesületekkel , a k i v á n d o r o l t a k 
gondozásával , va lamin t egyéb kötelességekkel , ame-
lyek r á n k v á r n a k a m a g y a r s á g f ö n n t a r t á s á n a k és 
e re j e növelésének nagy nemzet i m u n k á j á b a n . Hang-
súlyozza a kül- és be l fö ld i m a g y a r o k közöt t va ló kap-
csolat á l l andó gondozásának nagy fon tosságá t , a nem-
zetközi levélváltás szükségességét és egyéb tennivaló-
kat , amik m i n d jó e r edménnye l b iz ta tnak . 

Ö m a g a is lelkesen b iz t a t j a olvasóit, a m a g y a r s á g o t 
és pedig o lyan hévvel és kedvesen, hogy m a g a b í z á s u n k 
megerősöd ik . Szép könyvében nagy gyönyörűsége t ta-
lá l tunk, m e r t e l ő a d ó m ó d j a a tiszta szép s t í luson kívül 
sokszor megragadó , mind ig vonzó és a m a g y a r szel-
lem nyi l t természetével azonos. 

Pogor ödön: Az enyéim, Egy tanár naplója. 
Márton Lajos rajzaival. Budapest. A Szent 
István-Társulat kiadása. 8-r. 253 1. 

Ifjúsági irodalmon az ifjúság számára írt és 
az iskolai oktatást szórakoztató és tanulságos 
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magánolvasmánnyal kiegészíteni hivatott mű-
vek összességét értjük. Ezek közé a művek 
közé tartozik dr. Pusch Ödön kegyesrendi ta-
nárnak fenti könyve is; mert nem tartunk lehet-
ségesnek olyan rostálást, amely ezt a könyvet 
ne tartaná meg az ifjúság számára. 

Szerzőnk az emlékirat és a levél közvetlen 
hangján beszéli el hivatásvállalásának és pálya-
választásának, továbbá tanári működése meg-
kezdésének s a harctéri szolgálattal és az össze-
omlással megzavart első nyolc szolgálati évé-
nek történetét. Emelkedett és mégis meghitt 
hangjánál fogva nemcsak tanulságos és szóra-
koztató, hanem felejthetetlen élményt jelentő 
olvasmány; olyan könyv, amelyet ifjú és fel-
nőtt nem tud a kezéből letenni, amíg végig nem 
olvasta. 

A könyv figyelmet lebilincselő erejének titka 
nem annyira rendkívül érdekes adataiban, mint 
inkább abban a lángoló szeretetben rejlik, 
amely ezeket az ifjúságtanulmányi és iskola-
történeti adatokat megeleveníti s az olvasó szí-
vét is átmelegíti. A diák-olvasók ámuló-örvendó 
arcáról szinte le lehet olvasni az emberi jóságba 
vetett hitük megszilárdulását. 

Tanítók-tanárok számára pedig azért jelent 
hasznot ennek a könyvnek az elolvasása, mert 
egy iskola életének keretében bemutatja, mi a 
tantestületi egység, hogyan érhető el a minden-
oldalú nevelőhatás és milyen szerepe van ebben 
az igazgató józan gondolkodásának és jóakara-
tának. 

A könyv feltétlenül fokozza az iskola iránt 
való bizalmat és megbecsülést: közelebb hozza 
a szülői házakat az iskolához. 

Egy élet a gyermekekért. Az önzetlen, odaadó 
tanítói munkának, az őszinte hálának és elisme-
résnek ritkán látjuk olyan megnyilatkozását, 
mint abban a könyvben, amelyet Nemes Lipót 
tanár huszonötéves gyermekmentő és tudomá-
nyos munkásságáról írtak tanítványai és a 
tanügyi élet reprezentánsai. Igaz, hogy Nemes 
Lipótnak az elhagyott kültelki gyermekekért 
folytatott munkássága enélkül a könyv nélkül 
is közismert minden tanító előtt, mégis jólesik 
látnunk, hogy a pedagógus önzetlen és értékes 
munkáját a volt tanítványok és a kartársak i ly 
alakban méltányolják. 

A könyv három részből áll. Az első rész 
Nemes Lipótnak az elhagyott kültelki gyerme-
kek nevelése körül kifejtett elévülhetetlen érde-
meit és tudományos munkásságát ismerteti. Er-
ről gróf Teleky Sándorné (Szikra), Máday Ist-
ván, Nagy László, Nógrádi László, Kanizsai 
Dezső, Szabó Kárólyné, Ballay Károly, Gyulai 
Aladár, Tantó István és Tieder Zsigmond írnak 
igen értékes s Nemes Lipót munkásságának lé-
nyegét kiemelő cikkeket. 

A második részben mintegy hatvan pedagó-
gusnak és közéleti férfinak emléksorait és el-
ismerését találjuk. Ezek között vannak: Balogh 
Jenő ny. igazságügyi miniszter, Bárezy István 
volt főpolgármester, Imre Sándor egyetemi ta-
nár, gróf Keglevieh Gyula, gróf Sigray Antal, 
Kriegs- Au Emil apátplébános, Fülöp János 
ref. esperes, Ghiczy József plébános, Huber 

Gyula apátplébános és még igen-igen sokan, 
akik Nemes Lipót önzetlen s értékes munkás-
ságát ismerik. 

A II. rósz Nemes Lipót műveinek bibliográ-
fiáját közli és azokból néhány szemelvényt. 
(Megrendelhető: Elek-nyomda, Budapest, V, 
Légrády Károly-utca 8—10.) 

Vissnyovszky Rezső: Harangjáték. Balassa-
gyarmat, 1935. 

Üj kötettel lépett Vissnyovszky Rezső az ol-
vasóközönség elé. Lelke általában már meg-
higgadt az indulatoktól s költeményei ezért 
jórészt nyugodt életbölcselőre vallanak, aki 
az elmúlásnak is megtalálja a maga szépségét. 
Fájó szíve azonban emellett sokat hánytorog 
és nem tud pihenni, valahányszor csak a Vág 
völgyére, szülőföldjére repdes gondolata. Ilyen-
kor ifjúi hév ejti rabul, majd pedig gyermek-
korának emlékeitől vonaglik a leke. Több költe-
ményét a családi élet békességének, a termé-
szet őszi hangulatának, Istenben való hitének 
szenteli. Elmélkedésre, mélázásra hajló termé-
szete könnyen dalra hangolódik. Szívesen ér-
zünk vele, osztozunk szerény örömeiben, ne-
mes bánatában, mert úgy érezzük, a mi lel-
künk is megvigasztalódik, megtisztul, ha fáj-
dalmát mi is megkönnyezzük. Egyénisége min-
den mesterkéltség nélkül jut kifejezésre s köl-
teményei ezért találják meg oly könnyen az 
érzésvilágunkhoz, a szívünkhöz vezető utat. 
Mi is az Öszí ének, Búzaföldön, Hervadás, Al-
konyatkor édesbús hangulatába ringatódzunk, 
ha kötetét lapozgatjuk. Vissnyovszky lelkében 
azonban még sok érzés visszhangzik; így dalra 
készti a tanító szeretettől áthatott egyénisé-
gének figyelgetése is. 

Előtte szent misztérium v a n : 
Apró gyermekek tiszta lelke, 
S a hangulatot r á lehel l te: 
A szíve . . . 

Irodalmi hatásoktól megtermékenyült lelkét 
hasonlóképen többször feltárja. Az ember tra-
gédiájának mázsás súlyú gondolatai bölcselke-
désre ösztönzik; s a költő-filozófushoz ha-
sonlóan, reá is megnyugtatóan hat emberi hi-
vatásunk tudata: a becsületes küzdelemre való 
elkötelezettség. 

A mű áll és minden kereke ép 
S az égbolt a la t t az emberárban, 
Madách, küzdő embernek lenni szép. 

(A költő egyszersmind Madách-kutató is: s 
ügyvezető alelnöke a Nógrádmegyei Madách-
Társaságnak.) Madách Imre tragikus szerelme, 
megrendítő házasélete, Ferenczy Teréz költé-
szete és szomorú elmúlása szintén megkapják 
s írásra ösztönzik. Így a költőnek csendes életé-
ben is változatosak hangulatai s versei is sok-
féle érzésnek köszönik létüket. Egy tekintetben 
közös tulajdonságuk van; mindegyik nemes, 
közvetlen, igaz természetességből fakad. Viss-
nyovszky Rezsőnek ez a kötete is népszerű 
fogadtatásra talál olvasói körében. Írói nevét 
most már 19 könyve őrzi. Üj kötete a Nógrád-
megyei Madách-Társaság kiadásában jelent 
meg s 2 P-ért kapható a Szent István-Társu-
lat balassagyarmati fiókjánál. 
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Croner Elza: Spranger Elza személyisége és 
munkássága. Magyarra átültette és jegyzetekkel 
ellátta Kemény Ferenc. Budapest, 1935. I V + 
63 lap. Bibliotéka-kiadás. Ára P 250. 

Amikor ennek a derék könyvecskének német 
eredetijét ezen a helyen ismertettük, már utal-
tunk arra, hogy magyar kiadását is kívánatos-
nak tartanok. Ez most meg is jelent, mégpedig 
Kemény Ferenc hivatott tollából, aki vállalko-
zását az Előszóban így okolja meg: „E munka 
magyar kiadására az a meggyőződés ösztön-
zött, hogy azzal jó szolgálatot teszünk a neve-
lés- és oktatásügy magyar munkásainak is, 
akiknek így alkalmuk nyílik korunk e ki-
magasló tudósának, pszichológusának és peda-
gógusának hatalmas és korszakot alkotó mun-
kásságát aránylag könnyű szerrel áttekint-
hetni. Nem szolgai fordítást adtunk, hanem 
kívánatos jegyzetekkel ellátott célirányos át-
dolgozást." Az eredetivel való összehasonlítás 
alapján megállapíthatjuk, hogy Kemény való-
ban lelkiismeretes munkát végzett és sikeresen 
küzdött meg a nem csekély nyelvi nehézségek-
kel is. A kis munka Spranger életrajza, mélta-
tása és hatása után sorban ismerteti a tudós 
főbb műveinek (Humboldt Vilmos. Közművelő-
dés és nevelés. Tehetség és tanulmány. Életfor-
mák. Az ifjúkor lélektana. Nép, állam, nevelés. 
Küzdelem az eszményiség ellen) gondolat-
menetét. A magyar kiadást Függelékként ki-
egészíti Spranger műveinek teljes időrendi 
jegyzéke, amelyet felesége bocsátott rendelke-
zésre; továbbá a magyar Spranger-ircdalom, 
amely érdekesen szemlélteti azt a mély és szé-
leskörű hatást, amelyet ennek az úttörő szel-
lemnek munkái a magyar tudományosságra 
gyakorolnak. A szépen kiállított füzetet, ame-
lyet Sprangernek jellegzetes arcképe és alá-
írása díszít, melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. 

Emlékkönyv Kuncz Jenő hetvenedik születés-
napjára. (A Kisfaludy Irodalmi Kör könyvei. 
4. Győr. A Kisfaludy Irodalmi Kör és a Győri 
Szemle Társaság kiadása. 1934. VIII.+184 lap. 
Ára 3 pengő.) 

A fönti című alkalmi emlékkönyvet Gálos 
Rezső egyet. c. rk. tanár, győri kereskedelmi 
leányiskolái igazgató és Bászel Ernő győri reál-
iskolai tanár szerkesztették. Kuncz Jenő, a 
győri Kisfaludy Irodalmi Kör elnöke, kinek 
nevéről az emlékkönyv elnevezve van, e kötet 
bizonysága szerint nemcsak városában és me-
gyéjében, hanem országszerte is nagy tisztelet-
nek örvend. Ez hozta együvé e kötetbe az or-
szág minden részéből \azt a harminchét írót, 
kik az emlékkönyvben megjelent dolgozataik-
kal a győrieken kívül Csonka-Magyarország 
számos városának íróit és tudósait is képvise-
lik. A kötet tartalmát versek (Bárd Miklós, 
Harsányi Lajos stb. költeményei) és nagyobb 
részben tudós tanulmányok teszik, mely utób-
biak mind jónevű tudósok (Bánhegyi Jób, Csá-
szár Elemér, Eöttevényi Olivér. Gálos Rezső, 
Klemm Antal, Kocsis Lénárd, Kühár Flóris, 
Zoltvány Irén stb.) tollából származnak. A tu-

dományos dolgozatok tárgyai igen széles kör-
ből kerülnek ki. Vannak köztük érdekes esz-
tétikai és művészeti, irodalomelméleti és iro-
dalomtörténeti, nyelvészeti és politikai törté-
neti tanulmányok, melyek az emlékkönyvnek 
valóban tudományos jelentőséget és értéket 
kölcsönöznek. 

Igen örvendetes, hogy vidéki irodalmi kö-
reink, melyek az ország egész területén szét-
szórva hivatva vannak a művelődés tűzhelyeiül 
szolgálni, ott, ahol a kellő anyagi erő is en-
gedi, ily jeles kiadványokkal bizonyítják, hogy 
valóban hivatásuk magaslatán állanak. 

I'esthy Pál dr.: Életművészet a házasságban. 
Ez az időszerű könyv tulajdonképen a házas-
ság esztétikája. A modern tudomány, a lobogó 
élet és az erkölcs érvei karbaöltve vonulnak 
fel lapjain, hegy a lelki és családi válságok 
idején feleletet kapjunk a legizgalmasabb kér-
désre. Arra, hogy az életközösség szürke min-
dennapiságában is megőrizhetők-e a mai sza-
badabb ifjúság rajongó ábrándjai1? A férfi és 
a nő testi és lelki életének számos problémája, 
a házasság szépségének legkényesebb titkai, a 
boldog házasságra előkészítés fontos nevelés-
ügyi kérdései, a felelősség tanának korszerű át-
rendezése adja a könyv tizenkét fejezetének 
anyagát 

Az ízlésesen és gondosan kiállított könyv a 
Szebb Jövő Könyvei sorozatában jelent meg 
Zalaegerszegen. (Megrendelhető Zalaegerszegen, 
Jókai-utca 21. címen és bármely könyvkereske-
désben. Ára: 1-80 P.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Internationale Zeitschrift für Erziehung. Ki-

adja: Dr. Alfred Bäumler és Dr. Paul Monroe. 
Szerkeszti: Dr. Theodor Wilhelm. Weidmann-
sche Buchhandlung, Berlin, 1935, 1. füzet. 

Ez a folyóirat változott címmel, kiadókkal és 
szerkesztővel utóda a Schneider-féle nemzet-
közi neveléstudományi folyóiratnak, amelyet 
megindulása (1932) óta ismertettünk olvasóink-
kal. Az új köntösben megjelenő folyóirat ter-
mészetesen a nemzeti szocialista politikai moz-
galom szolgálatában áll, egyébként „feladatául 
tűzte ki, hogy figyelemmel kísérje a háború 
után e fontos területen felmerült kísérleteket; 
híven számoljon be a nevelés és kultúra jelleg-
zetes helyzetéről a különböző nemzeteknél; meg-
figyelje azokat a kezdeményezéseket, amelyek 
a múlttal kapcsolatban rombolás nélkül igye-
keznek a XX. századnak útját egyengetni" 
(Bäumler). 

A következőkben röviden ismertetjük a füzet 
tartalmát. Alb. Holfelder berlini tanár történeti 
visszapillantással alátámasztott széles alapon 
és nemzeti szocialista beállítással igyekszik ki-
mutatni, hogy az úgynevezett normatív neve-
léstudomány lejárta magát. „A tudományos pe-
dagógia azt hitte, hogy az életnek törvényeket 
adhat, amelyek azonban csak az életből szár-
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rnazhatnak: ez a tévedés okozta vesztét . . . Az 
iskolának a művelődési eszmére alapított régi 
fegyelmező formája mellett a politikai küzde-
lemből és sajátos törvényszerűségéből az em-
berképzésnek nagyjában új rendje fejlődött. . . 
Nagy nevelés politikai nevelőhatalmak nélkül 
nem képzelhető." Meg kell teremteni a szemlé-
lés és cselekvés, a szabadság és néppel való 
megkötöttség (Volksgebundenheit) egységét. — 
W. Fritzsche a harmadik birodalomnak egyik 
új nevelési intézményéről, a vidéken, falun töl-
tött évről (Landjahr) mond el saját tapaszta-
lata alapján érdekes dolgokat. Ez az újítás, 
egyelőre kísérletként, 1934 április 1-én lépett 
életbe, amikor 22.000 14—15 éves fiút és leányt 
378 vidéki otthonban helyeztek el nyolchavi 
tartózkodásra és hasznos foglalkozások végzé-
sére. Rückkehr aufs Land: a városból ki a fal-
vakba és a nép körébe a jelszó, amely máris 
csodákat mívelt: az ifjúság előtt új világot és 
életlehetőséget nyitott meg, olyannyira, hogy 
az intézményt fokozatosan az egész birodalomra 
fogják kiterjeszteni. A szerző igen helyesen 
foglalkozik ez otthonok vezetőivel, velük szem-
ben támasztandó követelményekkel és képzé-
sükkel: megannyi feltétele a sikernek. — J. K. 
Norton newyorki professzor angol nyelven is-
merteti az Egyesült Államok oktatásügyében 
elért eredményeket az új roosevelti irányzat 
keretében. 1934-ben 17 millió dollárt fordítottak 
állástalan vagy ínséges tanítók és tanárok se-
gélyezésére; új iskolaépületekre 75 milliót (a 
következő három évre még 500 milliót irányoz-
tak elő); 1700 táborban több százezer fiatal-
embert foglalkoztattak teljes ellátás és szerény 
napidíj mellett hasznos gazdasági munkákkal 
stb. A cikk írója végül azt kívánja, hogy a 
központi kormányzat a 48 állam autonómiájá-
val szemben nagyobb befolyást gyakoroljon az 
oktatásügyre egységes terv alapján. — A. Bäum-
ler: Die Dialektik Europas" c. Jules Romains 
francia írónak Berlinben „Latinität und Germa-
nentum" c. tartott előadásának téves felfogását 
igyekszik megcáfolni: „Nagy nemzetek csak 
akkor érthetik meg egymást, ha nagyjában he-
lyes képet alkotnak maguknak történelmi tel-
jesítményeikről és feladataikról." — Ugyancsak 
angol nyelven közlik Th. Wilhelm „Deutsch-
land — wie es wirklich ist" c. mostanában meg-
jelent munkájának zárófejezetét a társadalmi 
nevelésről Németországban. Ezeket a nagyobb 
cikkeket kisebb közlemények követik: Dilthey 
műveinek újabb 9. kötete, beszámolók nemzet-
közi kongresszusokról, könyv- és folyóirat-
szemle, nagyszámú érdekes és időszerű rövid 
hír. Őszinte megelégedéssel jegyezzük fel, hogy 
hazánkról többízben történik említés: Ke-
mény F. 5V2 lapon számol be az 1934-ben meg-
jelent magyar pedagógiai művekről és a Ma-
gyar Pedagógiában megjelent néhány nagyobb 
tanulmányról. Mindent összefoglalva, örömmel 
üdvözöljük az új folyóiratot, amelynek első 
száma, amint a fentiekből kiderül, sikerrel 
igyekszik kitűzött célját elérni. 

K Ü L F Ö L D I - S Z E M L E 
A német birodalmi közoktatásügyi miniszté-

rium új ügybeosztása. 
A minisztérium hivatalos címe: „Reichs- und 

Preussisches Ministeriums für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung" (A tudomány, 
nevelés és népművelés birodalmi és porosz mi-
nisztériuma). Ügyosztályok: I. Központi hiva-
tal (közigazgatás, törvényhozás, külföld). II. 
Miniszteri hivatal. III. Tudományos hivatal 
(főiskolai és kutató osztályokkal). IV. Nevelési 
hivatal (iskolák, hivatásbeli, földmívelési ós 
társadalmi kiképzés). V. Népművelési hivatal 
(művészeti akadémia, népfőiskolák, népkönyv-
tárak, múzeumok és kastélyok, emlék- és ter-
mészetvédelem, zenefőiskolák, képzőművészetek, 
irodalom és színház, film és rádió). VI. Test-
nevelési hivatal (testgyakorlási és ifjúságkul-
turális osztályokkal). VII. Vidéki (falusi) év. 
VIII. Egyházi ügyek. 

Itt említjük, hogy a minisztérium központi 
hivatalos lapja, a „Zentralblatt für die ge-
samte Unterrichtsverwaltung in P reus sen" ez 
év január 1-től „Deutsche Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung" címmel jelenik meg. 

Osztrák középiskolák elnevezése. 
Egy kultuszminiszteri rendelet ismét meg-

engedi, hogy a középiskolák nagy történelmi 
személyek neveit vegyék fel. A Ferenc József, 
Erzsébet, Schubert, Beethoven neve máris el-
fogadásra talált. (Nálun., ez a nemes szokás 
már régóta gyakorlatban van.) 

Nem kötelező hitoktatás Szászországban. 
A szász népművelési minisztérium mostaná-

ban hatályon kívül helyezte a kötelező hitokta-
tás ügyében 1933-ban kibocsátott rendeletét. 
Egyben meghagyta, hogy mindaddig, amíg ezt 
a kérdést birodalmi törvény nem szabályozza, 
a gyermekek szüleik kívánságára nem kötele-
sek a keresztény hitoktatásban résztvenni. 
A finn tannyelv a svéd kisebbségi iskolákban. 

A svéd alsó és felső kamara törvényt foga-
dott el, amelynek értelmében az északi Nar-
botten tartományban a finn gyermekek szá-
mára a finn tannyelvet meghonosítják. 

Lengyel iskolareform. 
Az iskoláknak tavaly végrehajtott újjászer-

vezése értelmében a tanulók legmagasabb osz-
tálylétszáma a gimnáziumban 45, a tanítás 205 
napon folyik, heti kötelező óraszám 30—32, 
rendkívüli óraszám 2 (második idegen nyelv, 
rajz és ének), a koedukáció meg van engedve. 

Iskolai kirándulások Spanyolországban. 
Madrid város községtanácsa valamennyi is-

kolának osztályonként 50 pesetát (kb. 50 pengő) 
szavazott meg az iskolaév végén a főváros kör-
nyékére irányuló kirándulásokra, továbbá osz-
tályonként 20 pesetát a városban végzendő sé-
tákra és látványosságok látogatására. Az év-
záró ünnepek rendezésére kerületenként 2000 
pesetát bocsátott az elöljáróknak rendelkezé-
sére. 
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T A I t G Y I 
Ápr. 16. (1930.) A nyuga tmagyarország i Felsőőrön a 

ref. magya rok sa j á t i sko lá jukban a hit tant 
is német nyelven kötelesek taní tani . 

Apr. 17. (1823.) Nagyenyeden szül. Szente József pe-
dagógus, a pest i tanítóképző, m a j d a tanítónő-
képző t aná ra , szakíró. 

Ápr. 18. (1828.) Szül. Gréard Vallery Kelemen francia 
pedagógus, a közokt . min i sz té r iumban a nép-
okta tás igazgatója , hírneves szakíró. 

Ápr. 19. (1841.) Szül. Csáky Albin gr. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter . 
(1846.) Szül. Erődi Béla hí rneves tanférf iú és 
i f júság i író. 
(1917.) Meghalt Morlin Emi l dr. kultusz-
miniszter i t anácsos . 

Ápr. 20. (1556.) Meghalt Trotzendorf Bálint német 
pedagógus, görli tzi tanító, ki szerint az iskola 
cé l ja a vallásnevelésre van fekte tve és a ki-
csinyeket a nagyobbak ok ta t j ák . Metódusa 
e l ter jedt Lengyel-, Magyar- és Erdélyország-
ban . 
(1894.) Meghalt Gerlóczy Károly, Budapest 
első polgármestere . Az ország közművelődé-
sének hű t ü k r é t n y ú j t j a az iskolaegyesületek 
közgyűlésén ta r to t t beszédében. 

Ápr. 21. (1782.) Szül. Fröbel Fr igyes német pedagó-
gus, ki B lankenburgban az első gyermek-
kertet és Lei tenstein f ü r d ő mellet t gyermek-
ker tésznők s z á m á r a az első szeminár iumot 
alapította. 

h í r e k 
H á r o m fiatal t an í tó sikere. Erdei Sándor, Gálig 

László és Kőhalmi I m r e okleveles, á l lás ta lan tanítók, 
a jászberényi áll. taní tóképző-intézet volt növendékei , 
Turkevén igen s ikerül t szerzői estét rendeztek. Az est 
tiszta jövedelmét az Orsz. Stefánia Szövetség turkevei 
f iók jának a ján lo t t ák fel. A három i f j ú közül Erdei a 
költő, Gálig az énekes, Kőhalmi a zeneszerző. 

Felvétel az esztergomi érseki tanítónőképző-
intézetbe. Az esztergomi irg. nővérek érseki ta-
nítónőképző - intézetébe és internátusába az 
1935—36. tanévre felvétetni óhajtó tanulók folyó 
év május hó 15-ig jelentkezzenek az intézet 
igazgatóságánál, amely kívánatra prospektust 
küld. 

A Magyarországi Tan í t ók Eötvös-alapja pályázatot 
h i rdet : 

a) több ju t a lomra ; 
b) több segélydí j ra; 
c) a budapes t i T a n í t ó k Házában létesített s az a lábbi 

c) pon tban felsorolt he lyekre ; 
d) a Pé te r fy Sándo r Leányot thonban létesített s az 

alábbi d) pon tban felsorol t helyekre; 
e), I) a keszthelyi Bákos István F iú in te rná tus és 

Üdülőház alább e) és f ) alatt részletezett helyeire; 
g) több árvanevelési segélyre. 
Az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő jelentkezések 

legkésőbb folyó évi m á j u s hó 31-ig küldendők be 
(Budapest, VIII, Szentkirályi-utca 47). Később érkező 
jelentkezések csak kivételes esetben vehetők figyelembe. 
Minden fo lyamodványhoz a kérelmező nevére pontosan 
megcímzett (név, lakóhely, megye, utolsó posta) és az 
o k m á n y o k a ján lo t t visszaküldésére kellően felbélyeg-
zett, megfelelő nagyságú borí tékot kell csatolni, 

a) Jutalomdíj 
adományozásáér t azok a tanulók jelentkezhetnek, ak ik 

K A P T Á R . 
(1933.) Hóman Bálint kul tuszminiszter rende-
letet ad ki az iskolaév meghosszabbí tásáró l . 

Ápr. 22. (1808.) Szül. Szőnyi Pá l pedagógus, k inek re-
fo rmjá t e l fogadta a debreceni tanoda. „Alak-
t a n á é v a l a Marczibányi-alapí tvány 50 ara-
nyát nyer i , fel tűnést kelt a „Pesten felállí-
tandó prot . p r aepa rand ia terve" c ímű m u n -
kájával . 

Ápr. 24. (1879.) Fe renc József ezüs t lakodalma emlé-
kére Budapes ten mega laku l a „Főváros i 
szegénygyermekkert-egyesület" . 

Ápr. 25. (1848.) Szül. Lévay Fe renc pedagógus, Csong-
rád várm. tanfelügyelője, kul tuszminiszter i 
osztálytanácsos, szakíró. 

Ápr. 26. (1927.) Klebelsberg Kunó grófot és feleségét 
a pápa fogad ja . 

Apr. 27. (1930.) Klebelsberg Kunó grófot Stockholm-
ban ünnepélyesen fogad ják , a k i rá ly az 
északi csil lagrend nagykeresz t jével tüntet i ki. 

Ápr. 28. (1838.) Szül. Ferenczi J ános szegedi iskola-
igazgató, ki nyelvészeti ada tok tekinte tében 
nagy h a s z n á r a volt a Magyar Nyelvőrnek és 
a Nyelvtörténeti Szótárnak. 

Ápr. 29. (1831.) Meghalt Dinter Fr igyes német neve-
lés tudományi író és pedagógus, a drezdai 
képzőintézet igazgatója. Művei 43 köte tben 
jelentek meg. 

Ápr. 30. (1886.) Meghalt Pauler T ivada r közoktatás-
ügyi miniszter . 

a polgári vagy középiskola IV. osztályát m á r az 
1933—34. évben, avagy régebben jó sikerrel elvégezték 
és jelenleg ez iskolák magasabb osztá lyaiban tanulnak , 
avagy a taní tóképzőintézetben, akadémián , egyetemen 
fo ly ta t ják t anu lmánya ika t . Pá lyázha tnak azok is, akik 
oly tanintézetekben tanulnak, amelyek a felvételhez a 
közép- vagy polgár i iskola négy alsó osztá lyáról szóló 
bizonyítványt követelik. 

Ju ta lomdí jban csak az részesülhet , k inek a ty ja 
(anyja) legalább tíz év óta t ag ja az Eötvös-alapnak. 

A ju ta lomdí jé r t jelentkezők mellékelni t a r t o z n a k : 
1. az 1933—34. évről szóló végbizonyí tványukat ; 2. az 
1934—35. évről szóló iskolai félévi é r tes í tő jüket ; 3. az 
illetékes tanintézet tanár i k a r á n a k a j án la t á t ; 4; a n n a k 
az iskolai ha tóságnak és taní tóegyesületnek a j án la t á t , 
amelyhez szüleik tar toznak, illetve ta r toz tak ; 5. a szü-
leik tagságát igazoló okmányt (részesjegy, tagsági jegy, 
illetve az 1935. évi t agdí j befizetését igazoló nyugtat -
vány). 

A debreceni, pécsi, szegedi egyetemek és a soproni 
bányászat i és erdészeti főiskola valamely tanszaká t 
hallgató oly i f j ú , kinek jogosult szülője nem e fő-
iskolák székhelyén lakik, 50% -kai magasabb ju ta lom-
dí jban részesülhet, melyet két részletben, szeptember-
ben és f eb ruá rban , a beírás és t anu lmányi e redmény 
igazolása u tán folyósít az elnökség. 

b) Segély 
adományozásáér t je lentkezhetnek az elaggott, beteges-
kedő vagy csekély nyugdí jban részesülő, szegénysorsú 
rendes tagok, ezek özvegyei, k i skorú árvái, esetleg 
keresetképtelen nagykorú gyermekei , valamint az öz-
vegyek és á r v á k há t rahagyása nélkül e lhúnyt rendes 
tagok szegénysorsú szülei. 

A segélyért jelentkezők kérésüke t illetékes taní tó-
egyesületük elnöksége ú t j án t a r toznak az Eötvös-alap-
hoz beküldeni . Csatolandó: 1. szegénységi, illetve orvosi 
bizonyítvány; 2. az illetékes taní tóegyesületnek a ján ló-
levele; 3. az egyesületi tagságot igazoló okmány . 

Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 10 év 
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óta t ag j a az Eötvös-alapnak. Ez alól csak az özvegyek-
kel és á rvákkal tehető kivétel. 

' c) A Tanítók Házába 
fölvételér t je lentkezhetnek az 1935—30. iskolaév tar-
t a m á r a a tanítók, t a n á r o k és a tanügyi téren m ű k ö d ő 
egyéneknek a budapes t i Tudomány- és Műegyetemen 
vagy egyéb (érettségi bizonyítványt, lanítói oklevelet 
kívánó) fő- és szakiskolákon tanuló fiai. 

A Taní tók Házába 142 i f jú vehető fel. 
A jelentkezők bemuta tn i t a r toznak: 1. születési bizo-

nyí tványukat ; 2. végzett t anu lmánya ikró l szóló bizo-
ny í tványuka t (ha az évvégi bizonyí tvány még nincs 
meg, felszólítás bevá rása nélkül utólag beküldendő) ; 
3. a tagságot igazoló okmányt ; 4. vagyoni és családi 
v iszonyaikról szóló bizonyí tványt ; 5. ha a fo lyamodó 
valamely alapítványi helyet óhaj t elfoglalni, az a lapí tó 
a jánlólevelét ; 6. igazoló okmányt bármely oldalról és 
bá rme ly csekély összegű segély vagy ösz töndí j élvezé-
séről, vagy annak el lenkezőjéről . 

A felsorolt o k m á n y o k bemuta tása alól azok sincse-
nek felmentve, akik a mult évben lakói voltak a 
Háznak . 

Az egyesületek a ján la t té te lüknél ez elveket szintén 
figyelembe venni kötelesek, miért is a jelentkezők ösz-
szes okmánya i az a j án la t t a l együtt az Eötvös-a lapnak 
a fön t megjelölt ha tá r idő ig beküldendők. 

A Tan í t ók Házába felvételt nyert i f j a k évi 500 pengő 
köz ta r t ás i dí jért az egész iskolaéven át fűtést , világí-
tást. felügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosás t 
(gallérok és kezelők kivételével) és szükség esetén or-
vosi kezelést élveznek. A lakást ingyen kap ják . 

A felvétel csak a k k o r válik végérvényessé, ha a je-
lentkezés alkalmával megej tendő orvosi vizsgálaton az 
illető ellen egészségi szempontból k i fogás nincsen. 

d) A Péterfy Sándor Leányotthonba 
fölvételért fo lyamodha tnak az 1935—36. iskolaév tar-
t a m á r a a tanítók, t a n á r o k és a tanügy terén m ű k ö d ő 
egyéneknek a budapes t i főiskolákon, a középiskolák 
felső tagozatán vagy az ezekkel egyenlő ér tékű szak-
i sko lákon tanuló leányai . 

A Pé t e r fy Sándor Leányo t thonba 30 leány vehető fel. 
A pá lyáza t feltételei az előbbi fe jezetben fölsorolt , 

a Tan í tók Házára vona tkozó föltételekkel azonosak. 
e) A keszthelyi Rákos István Fiúinternátusba 

fölvételér t je lentkezhetnek az 1935—36. iskolaév tar ta-
m á r a a tanítók, t a n á r o k és a tanügy terén m ű k ö d ő 
egyéneknek a keszthelyi középiskolákon tanuló fiai. 

A Fiú in terná tusba 40 tanu ló vehető fel. 
A pályázat feltételei a c) pontban felsorolt, a Taní-

tók H á z á r a vonatkozó fe l té te lekkeLazonosak. 
Az évi köztartási d í j a tagok tagsági ideje szerint 

400—450 pengő. 
f) Az Udfilöházba 

fölvételért je lentkezhetnek az 1935. év június hó 15-ike 
és augusztus hó 21-ike között i idő t a r t a m á r a oly taní-
tók. t aná rok és a t anügy terén m ű k ö d ő egyének, akik 
az Eötvös-alap tagjai és egészségi okokból a bala toni 
vagy hévizi fürdőre szorulnak . 

Az Üdülőházban 80 személy helyezhető el. 
Tel jes ellátás szobák szerint, személyenkint 3 P-től 

4 P-ig. 
Lakás és élelmezés csak együtt vehető igénybe. 
Az üdülés idő ta r tama legfel jebb h á r o m hét. 

g) Árvanevelési segélyben 
részesí thetők a taní tók oly vagyontalan fél- vagy tel-
jesen á rva gyermekei, ak ik az Orsz. Taní tó i Nyugdíj-
intézet árvaházaiban, ö n h i b á j u k o n kívül eső ok miat t , 
nem voltak elhelyezhetők. 

A fo lyamodók mellékelni tar toznak mindazoka t az 
o k m á n y o k a t , melyekből igényjogosultságuk és teljes 
vagyonta lanságuk k i tűn ik . 

Budapesten, 1935 ápr i l i s havában. 
Háros Antal Rákos István 

fő t i tkár . kir . tanácsos, elnök. 

Felvétel a székesfehérvár i Ferenc József Nőnevelő 
Intézet r . k . Taní tóképzőjébe . A polgári vagy közép-
iskola IV. osztályát jeles vagy jó e redménnye l végzett 
tanulók, akik a folyó, évben életük 14. évét betöltik és 
16 évnél nem idősebbek, az 1935—36. iskolai évre fo-
lyamodha tnak . A fo lyamodványokat az igazgatósághoz 
címezve április hó 30 ig kell beküldeni. A 2 pengős 
okmánybélyeggel felszerelt kérvényhez csatolni kell: 
1. a keresztlevelet és születési anyakönyvi kivonatot, 
2. az előző évi iskolai bizonyítványt és a fo lyó félévi 
értesítőt, 3. újkeletü ha tósági (tiszti-, községi, kör-) 
orvosi bizonyítványt, 4. a fo lyamodás évében iskolába 
nem j á r t a k n a k még szabályszerűen kiállí tott bizonyít-
ványt arról , hogy az iskola elhagyása óta a folyamo-
dás beadásá ig hol és mivel foglalkoztak, 'vagy milyen 
intézetbe jár tak , illetőleg, ha otthon voltak, hatósági 
erkölcsi bizonyítványt és plébánosuktól kiáll í tott er-
kölcsi bizonyítványt . A mellékletekre 30 filléres ok-
mánybélyeget kell ragasztani . Újkeletü hiteles szegény-
ségi b izonyí tvány csatolása esetén az összes okmányok 
bélyegmentesek. Fo lyamodn i lehet még a III., IV. és 
V. osz tá lyokba is, de csak képzős, illetőleg érettségi 
bizonyí tvánnyal . Akik érettségi bizonyí tvánnyal folya-
modnak a IV. osztályba (az V.-be a VKM. rendelete 
é r te lmében nem is fo lyamodha tnak) , azoknak a VIII. 
osztályú ér tesí tőjüket , illetőleg évvégi és érettségi bi-
zonyí tványukat kell a fent i 2. pont helyébe csatolniok. 
A beiratás i d í j 25, az évi t a n d í j 100 pengő. Az intézet-
nek in terná tusa is van képzős, polgári és ipar i skolába 
já ró növendékek részére. Az internátusról az intézet 
f ő n ö k n ő j e készséggel küld tájékoztatót . 

Méhészeti t anfo lyam. Az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület ráckeve-peregi méhtelepén 1935. évi június 
hó 12-ike és 26-ika között i időben t izennégynapos 
elméleti és gyakorlat i mél iésztanfolyamot rendez úgy 
nők, min t férfiak részére. Az előadások d í jmentesek , 
a szállás és élelmezés költségeit, amelyek igen mérsé-
keltek, a hal lgatók vise.lik. A tanfolyamon úgy az el-
méleti. min t a gyakorlat i méhészkedés terén kiképzés-
ben részesülnek a je lentkezők. Az e lőadások ideje 
m i n d e n n a p délelőtt 8—10-ig és délután 4—6-ig tart . 
A többi idővel szabadon rendelkezhetnek a hallgatók. 
A t a n f o l y a m r a való felvételér t az egyesület elnökségé-
hez kell fordulni (Budapest, IX, Üllői-út 25, I. 6) egy-
szerű levélben. Pályázat i ha t á r idő 1935. évi m á j u s 31. 
F ö l k é r j ü k a pályázókat , hogy részvételi szándékukat 
válaszbélyeges levélben fo lyó évi má jus hó 31-ig méh-
telepiink vezetőjével is közöl jék , továbbá azt is, hogy 
magánházná l vagy szál lodában óha j t ják-e elszállásolá-
sukat és élelmezés tekinte tében milyen igényt támasz-
tanak, hogy telepvezetőnk megfelelően t u d j o n intéz-
kedni. Ezek a bejelentések id. Bokor Jenő Ráckeve 
c ímre intézendők. 

Gyermeknevelési munka te rv . A „Dunántúl i Taní tók 
Lap já " -ban egy ú jszerű népművelési gondola to t ve-
tett fel Kertai János. Azt a j án l j a , hogy az iskolán-
kívüli népművelés in tézményei révén a szülőket 
gyermeknevelési munka te rvve l lássák el. A pedagógus 
népművelők részére ez a gondolat b izonyára érdekes 
kérdéseket t á r elő, anná l is inkább, mert a gyermek-
nevelés problémái a családvédelem akciójával kapcso-
latosan m a különösen jelentős helyet fog la lnak el az 
iskolánkívüli népművelésben. 

Nemzeti t ánc tanfo lyam befejezése Rinyabesnyőn. 
A r inyabesnyői leventeegyesület február hó 10-én tar-
totta meg a népművelés keretében rendezett nemzeti 
t ánc tanfo lyam záróvizsgáját . 14 levente és ugyan-
annyi leány tanul ta meg a szebbnél-szebb magyar 
táncokat . A táncvizsgán az egész község megje lent s 
a közönség a nagytermet zsúfolásig megtöl töt te . A 
leányok mind színes m a g y a r viseletben, a leventék 
pedig fekete ruhában vet tek részt az ünnepélyen, 
amely a Hiszekegy eléneklésével kezdődött és a tanult 
magya r t áncok bemuta tásáva l folytatódott . El táncol ták 
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a „magyar kettőst", a finom és könnyed „lakodalmast" 
és a délceg „levente-táncot"; ezután következet t a 
„vigadó", lendületes toborzó lépéseivel, végül a „csár-
dás" sokféle kedves vál tozatával . A közönség őszinte 
gyönyörűséggel nézte a szép táncokat . A leányok és 
leventék nevében egy-egy növendék beszéddel kö-
szönte meg a t an fo lyamot a vezetőknek. 

Városi és községi népművelés i napok Nógrád me-
gyében. Nógrád-Hont vármegyék al ispánja , Baross 
József dr. a vármegye va lamenny i polgármesteréhez 
és községi jegyzőjéhez rendele te t intézett, amelyben 
utasítást ad az ez évi népművelés i napok megta r tásá ra . 

Az utasí tás szerint a népművelés i napoka t minden 

Rákospalotán az Erzsébet-utcai állami iskola növendékei 
Rónai Antal vezetésével elkészítették a város országzász-
lajának kicsinyített mintáját s azt az iskola előtti kert-
ben felállították. (Lehoczky Sebestyén felvétele.) 

városban és községben meg kell rendezni, mégpedig 
a folyó évi ápri l is hó 1-től jún ius végéig t e r j e d ő idő-
ben. A népművelési napokon , amelyeket istentisztelet-
tel kell megkezdeni , a városi , községi és körorvosok 
ingyenes egészségügyi t anácsoka t adnak a hozzá juk 
fo rdu lóknak . A helyi népművelés i bizot tságok külön-
böző versenyeket rendeznek s a versenyzők és általá-
ban a közönség a népművelés i napon sa já t népvisele-
tében vesz részt. A versenyek tárgya lehet : virág-
szeretet, udvarok t isztasága, ha tá r já rás , gyümölcs-
termesztés, gyermekgondozás , bizonyos elemi ismere-
tek, továbbá mesemondás , ének, zene, végül a nép-
könyvtár használa ta . A győztesek emléktárgyat kap-
n a k : könyvet, gazdasági eszközöket, r uhaanyago t és 
hasonlókat . Befejezésül m i n d e n községben és város-
ban zenével egybekötött t á r s a s népünnepélyt lehet ren-
dezni. A népművelés i napo t , illetőleg a n n a k lefolyá-
sát a városok és községek népművelési emlékkönyvei-
ben rövid, de hű leírással m e g kell örökí teni . A váro-
sok és községek népművelés i nap ja i után járási nép-
művelési napokat fognak rendezni Nógrád-Hont vár-
megyében. 

A müncheni egyetem n y á r i tanfo lyamai külföldiek 
számára (1935 július 10—augusztus 7). Ünnepélyes 
megnyi tás július 10-én este 8 órakor. T isz tán német 
nyelven tar tot t e lőadások a német nyelv és i rodalom, 
német tör ténelem, bölcselet- és nevelés tudomány, né-
met műtör ténelem, zene (Wagner) és f ö l d r a j z köréből. 
Előadók kizárólag az egyetem professzorai . Német 
nyelvtanfolyamok, vezetések a müncheni műgyüj temé-
nyekben, k i rándu lások és t á r sas összejövetelek. Rész-
vételi d í j mindre 90 m á r k a , az első vagy m á s o d i k hétre 
50 márka , amely a Bayer ische Hypotheken- und 
Wechselbank címére (München, Zweigstelle Schwabing, 

Leopoldst r . 21) vagy előre beküldendő, vagy pedig 
július 8-ig személyesen befizetendő. Az egyetem iga-
zolványt ad a résztvevőknek, akik német nyelvismere-
tükről vizsgát is tehetnek, melyről b izonyí tványt kap-
nak. A tanfo lyamok vezetősége gondoskodik az el-
helyezésről és élelmezésről is, penziókban vagy csalá-
doknál . 

Az Országos Gárdonyi Társaság fe lo lvasó ülése. 
Az Országos Gárdonyi Társaság most t a r to t t a meg 
ápril is havi felolvasó ülését Simon L a j o s elnöklete 
alatt, ak i elnöki megny i tó jában mél ta t ta dr . Hegy-
aljai Kiss Géza belsőbőcsi r e fo rmá tus lelkésznek 
25 éves írói működését . A Társaság melegen ünne-
pelte Hegyaljai Kiss Gézát negyedszázados írói mű-
ködése alkalmából. Hegyaljai Kiss Géza azu tán el-
beszélését olvasta fel, m a j d az ünnepel t költeményei-
ből Cr. Baán Jolán szavalóművésznő köl teményeket 
szavalt. Dr. Tirring Gusztávné „A l á tha t a t l an ember 
és Shakespeare" címen t anu lmány t olvasott tel. Melha 
A r m a n d n é és Kallós Oszkár köl teményeikből olvastak 
fel. Kárpát Zoltán dr. zeneszerző és da lköl tő szerze-
ményei t játszotta zongorán, a dalokat ped ig Teleky 
Sándor hangversenyénekes énekelte. 

Búcsú az iskolától. A gyulaházai ref. egyházközség 
szép ünnepély keretében búcsúzott el negyven éven át 
szolgáló kántor tan í tó já tó l : Janka Tivadar tól . Az ün-
nepélyes istentisztelet u t á n Pethő Károly lelkipásztor 
a hűséges tanító le lk i ra jzá t állította az ünep lő közön-
ség elé. Az ünnepelt tan í tó t még Batta József főgond-
nok, Takács László községi főjegyző, Hegedűs Kál-
m á n róm. kath. tanító, Nemes Gyula községi ig.-tanító, 
a volt és a jelenlegi taní tványok köszöntöt ték . Az 
egyházközség azzal há lá l ta meg a 40 éves önzetlen 
taní tói munkát , hogy az ünnepel t fiát. Janka Bertalant 
választot ta meg kán to r t an í tónak . 

Halá lozás . Balogh Zs igmond monoszló i ref. tanító 
é le tének 55., Monoszlón töltött á ldásos szolgálatának 
10. évében, folyó évi márc iu s 31-én rövid, de súlyos 
szenvedés után elhúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Hirde tmény . 
A m. kir. pénzügyminisztér ium kezelése alatt álló 

„Nyugdí j já ru lék Alap" tu l a jdoná t képező hévízfürdői 
,,Tisztviselők Házá"-nak II. számú épülete , amelynek 
összes helyiségei fű the tők , az 1935. évben m á j u s hó 
14-én, az I. számú épülete pedig jún ius hó 5-én nyílik 
meg. 

A „Tisztviselők H á z a " kizárólag az olyan állami 
tényleges és nyugdí jazo t t tisztviselők, kezelők, díj-
n o k o k , altisztek és ezeknek özvegyei részére áll ren-
delkezésre, akik az 1912 : LXV. t.-c. a l a p j á n létesített 
nyugdí j já ru lék-a lap j avá ra nyugd í j j á ru léko t fizetnek, 
vagy tényleges szolgálatuk alatt i lyen nyugdí j járulé-
kot fizettek. 

Az 1935. évi fü rdő idény hat időszakra osztatott be, 
amelyek közül az I. időszak részben 21, részben 14 
napig, a II., III., IV. és V. 21 napig, a VI. időszak 
részben 14, részben 21 napig tart . 

Az egyes időszakokban a lakásért és tel jes ellátásért 
összesen fizetendő á r a k a t az a lábbi k imuta tás tün-
teti fel. 

A k imuta tásban fel tüntetet t á r ak m a g u k b a n foglal-
j á k a szoba árát , a nap i négyszeri é tkezésből álló el-
látást , az orvos d í j azásá t és a gyógydí ja t . 

Az I. és a VI. időszakban a k imu ta t á sban feltünte-
tet t á r akban — a fent ieken felül — bennfoglal ta t ik 
a Tisztviselők Házában naponk in t és személyenkint 
egy the rmál k á d f ü r d ő is. 

A II. számú épüle tben a manza rd - szobák ra nézve 
megállapí tot t kedvezményes á rak engedélyezését csak 
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május hó 21-t51 
I. b. 
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június hó 5-től 
II. 
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a tényleges vagy nyugdí jas a l t isztek és azokhoz ha-
sonlóak, valamint i lyeneknek özvegyei kérhet ik s a 
kedvezményes á r a k a t a rendelkezésre álló fé rőhe lyek 
ere jé ig a pénzügyminisztér ium engedélyezi. Ezek a 
manzard- szobák egyenkint 2—2 ágyra vannak be-
rendezve. 

A „Tisztviselők Házá"-ban való elhelyezést a m. k i r . 
pénzügyminisz té r iumhoz b e a d a n d ó bélyegmentes kér-
vényben kell kérn i és ezeket a kérvényeket , amenny i -
ben a kérvényező az I. vagy a II. időszakra k é r el-
helyezést, az 1935. évi ápri l is h ó 15-éig, amenny iben 
a III., IV., V. vagy VI. időszakok valamelyikére ké r 
elhelyezést, az 1935. évi m á j u s h ó 15-éig kell a m. k i r . 
pénzügyminisztér ium III. főosz tá lyának megküldeni . 

A kérvényben m e g kell jelölni , hogy a kérvényező 
melyik időszakban ó h a j t a n a a „Tisztviselők Házá" -
ban lakni, továbbá, hogy az ot t tar tózkodást c sak sa-
já t személyére vagy esetleg m é g egy vagy több , a 
kérvényben megnevezendő csa lád tag já ra is ké r i és 
hogy melyik épüle tben ó h a j t a n a földszinti vagy eme-
leti manzard-szobát igénybe venni . 

Elsőbbséggel b í rnak azok, a k i k a kérvényhez csa-
tolt orvosi b izonyí tvánnyal igazol ják , hogy a hévízi 
gyógyfürdő haszná la t á ra szükségük van. 

Az igényjogosultságot, vagyis azt, hogy kérvényező 
az 1912 : LXV. törvénycikk a l a p j á n létesített nyugd í j -
já ru lék-a lap j avá ra nyugd í j j á ru l éko t fizet vagy fizetett, 
a tényleges szolgálatban állók közvetlen hivatali főnö-
kük részéről a kérvényre vezetet t záradékkal , a nyug-
d í j asok és özvegyek pedig a nyugd í j ró l szóló u to lsó 
pos ta takarékpénz tá r i utalványszelvénynek a kérvény-
hez való csatolásával igazol ják. 

A „Tisztviselők Házá"-ban va ló elhelyezés engedé-
lyezéséről a kérvényezők a „Tisztviselők Háza" gond-
noki i rodá já tó l ide jekorán ér tes í tés t kapnak. 

Az ér tesí tésben megjelölt időpont ig a k imu ta t á sban 
fel tüntetet t á r n a k egy részét fogla ló címén postauta l -
vánnyal el kell küldeni a „Tisztviselők Háza" gond-
noki i r odá j ának Hévízfürdőre . 

A foglaló leszámítása u t á n fizetendő összeget a 
„Tisztviselők Házá"-ban va ló megérkezés n a p j á t ó l 
számítot t 8 n a p o n belül kell megfizetni. 

Amennyiben a kérvényező a foglalót az értesí tés-
ben megjelöl t időpontig be n e m fizeti, a kérvényező 
részére kiadot t engedély h a t á l y á t veszti és a részére 
fennta r to t t szobát másnak a d j á k ki. 

A foglalót semmiesetre, t ehá t még akkor sem térí t ik 
vissza, ha a kérvényező a „Tisztviselők Házá"- t egy-
ál ta lán nem veszi igénybe. 

Budapest. 1935. évi márc iu s h ó 20-án. 
M. kir. pénzügyminisztérium. 

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

az 1935. évi január hó 1-től számított ötévi idő-
tartamra megalakított Országos Testnevelési 
Tanács társelnökévé vitéz Ruhmwerthi Rapaich 
Richárd altábornagyot kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Rásó Istvánnak, Hajdú vármegye alispánjának 
azért a hazafias buzgólkodásáért, amellyel a 
siketnémák debreceni áll. s. intézete részére 
— a vármegyei háztartási költségvetésben ren-
delkezésére bocsátott segélyezési hitelnél elért 
megtakarításból — saját elhatározására 400 pen-
gőt juttatott, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Baranya vármegye közönségének azért, mert 15 

olyan érdemes állami, községi, felekezeti és tár-
sulati elemi iskolai tanító között leendő szét-
osztás végett, akik az oktatás és nevelés terén 
kiváló eredményeket értek el, 1500 pengőt bocsá-
tott az alispán rendelkezésére, őszinte elisme-
rését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a békéscsabai Árpádházi Boldog Margit Leány-
club, az ugyanottani református és ág. h. ev. 
nőegylet elnökségének az ottani helybeli állami 
elemi iskolák szegénysorsú tanulói részére jut-
tatott 359 P 50 fillér, 600 P és 1340 P értéket 
képviselő téli ruhanemű-adományáért őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Komárom és Esztergom k. e. e. vármegyei 
Actio Catholica elnökségének azért, hogy a 
nyergesújfalui állami elemi iskola növendékei 
közül 28-nak cipőt, 7 fiúnak és 9 leánynak ruhát 
adományozott mintegy 200 P értékben, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- ós közoktatásügyi miniszter 
a Salgótarjáni-Rimamurányi Vasmű Részvény-
társaság Igazgatóságának azért, mert a salgó-
tarjáni és a salgóbányai acélgyári társulati 
elemi iskola növendékei részére 5667 P 50 fillért 
képviselő ruha-, tanszer- s beiratási segélyt ado-
mányozott, a salgótarjáni Ludovika Gyermek-
segélyző Nőegylet elnökségének pedig azért» 
mert ugyanezen iskolák növendékei részére 
5626 P értéket képviselő ruha- és élelmiszer-
segélyt juttatott, őszinte elismerését és köszö-
netét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Keményffy Dániel esztergom-vízivárosi róm. 
kat. plébánosnak és Esztergom sz. kir. város 
közönségének azért, hogy az esztergomi Szent 
Tamás, illetőleg Szent György községi elemi is-
kola szegénysorsú tanulói részére 656, illetőleg 
919 P értékű ruhaneműt adományozott, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. igazgatóságá-
nak azért, mert a salgótarjáni elemi iskolák 
tanulói részére 1934. év karácsonya alkalmából 
14.100 P értékű cipőt és ruhaneműt adományo-
zott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-
totta. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Csorvás község elöljáróságának az ugyanottani 
állami óvoda és elemi iskolai szegénysorsú ta-
nulóinak téli segélyezésére juttatott 375 P-s ado-
mányáért őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Tóvárosi Magyar Asztaltársaság elnökségé-
nek azért, hogy a tóvárosi elemi népiskola 172 
szegénysorsú tanulója részére mintegy 3550 P 
értékű téli meleg ruhát és cipőt adományozott 



300 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

s ezenfelül a tanulókat a szeretetünnepély al-
kalmából megvendégelte, őszinte elismerését és 
köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
özv. Boncompagni Ludovisi Józsefné és San 
Martino di Valperga Henrik gróf kisszállási 
földbirtokosoknak azért, hogy 277 kisszállási 
szegénysorsú iskolásgyermeket 1500 P értékű 
meleg téli ruhával láttak el, őszinte elismerését 
és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Csongrádi Keresztény Gőzmalom igazgató-
ságának azért, hogy a csongrádi elemi iskolák 
szegénysorsú tanulói részére 95 pár cipőt, 50 
darab fiúöltönyt és 100 leánykaruhát adomá-
nyozott, mintegy 1500—1600 P értékben, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította, 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. igaz-
gatóságának, a Tatabányai Oltáregyesület el-
nökségének, a tatabányai református, a felső-
galla-bányatelepi evangeiikus egyház vezető-
ségének és végül a tatabányai iparosok és ke-
réskedők köre elnökségének a tatabányai óvo-
dák és elemi iskolák növendékéi részére jutta-
tott 3468 P 25 fillér, 10.000 P, 1670 P 81 fillér, 
illetőleg 800 P értékű szeretetadományért őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Magyar Ált. Kőszénbánya R.-T. igazgatósá-
gának és a tokodaltárói róm. kat. egyházközség 
elnökségének a tokodaltárói szegénysorsú tan-
kötelesek részére juttatott 695 P, illetőleg 360 P 
értékű ruhanemű-adományáért őszinte elisme-
rését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Fejérmegyei Cukorgyár R.-T. igazgatóságá-
nak azért, mert a ráckeresztúri állami elemi 
népiskola szegénysorsú tanulói részére 700 P 
értékű cipőt ós ruhaneműt adományozott, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

K in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított szín-

müvek 4. számú pótjegyzéke. 
Alföldi Géza: A legszebb dal. Bp. Kókai L. 
Almásy Gusztáv: Kié a főszerep? Bp. Kókai L. 
Asztalos Aladár, királydaróczi: A tót honvéd. Bp. Szerző 

kiad. 
Barry Conners (ford.: Zágon I s tván) : Fruska Bp. Szín-

házi Elet. 
Császár Is tván: A osáesi pusztán. Bp. Kókai L. 
Csermely Gyula: Szent Márton rózsafái. Bp. Kókai L. 
Csite Károly: A virágnak megtiltani nem l e h e t . . . Bp. 

Kókai L. 
—- —• Ez a kislány megy a kútra. Bp. Kókai L. 
Erdey Ferenc: A cucli. Kalocsa. Árpád-Rt. 
—• —- Halló . . . itt Rádió Infernó! Kalocsa. Árpád-Rt. 
Fazekas Ernő: A szabadság ünnepe (Pongrác magyar 

marad). Bp. Kókai L. 
Madarak és fák ünnepe. (Gyermekek számára.) 
Bp. Kókai L. 

Felkai Ferenc: Többet é s s z e l . . . Bp. Kókai L. 

Follinus Aurél: Náni. Bp. Kókai L. 
Goriczky Elv i ra : A dal varázsa. Rákospalota. Szalézi 

Művek. 
Jós Ferenc: Ha férfi vagy, légy férf i ! Bp. Kókai L. 
Kabdebó E r n a : Vén leányok. ( I f júság számára.) Bp. 

Kókai L. 
Kincs Is tván: A kis májszter. Kőszeg. Emericanum. 
— — A tanítónő. Kőszeg. Emericanum. 
Koszter a tya : Meseszínház. Bp. Élet. 
Kozák Jo lán: Az ifjúságnak. (Vándormadarak. Nótás ci-

gányok.) Bp. Szerző kiad. 
—- — Az irredenta lányok. Bp. Kókai L. 
Köpeczi-Boócz La jos : Jó éjszakát. Bp. Kókai L. 
Lévai I lona: A Gyurkovics-gimnázium. Rákospalota. Sza-

lézi Művek. 
Gyerünk a bálba. Rákospalota. Szalézi Művek. 

Mahovits Gyula: Csordaeresztés után. Bp. Kókai L. 
Nem kell egy asszonynak mindent látni. Bp. Kó-
kai L. 

Nyáry Andor: A magyar igazság. Bp. Kókai L. 
- - •—• Harangok. (Magyar fel támadás.) Bp. Kókai L 
K. Pap János : A harag. Bp. Kókai L. 
— —• Nyíló rózsa. Szentgotthárd. Wellisch Béla kny. 
Patkó Olivér, eberhárdi: A székely anya márciusa (ka-

rácsonya—húsvétja). Bp. Kókai L. 
Nem veszhet, el Magyarország sohasem 1 Bp. Kó-
kai L. 

Peregrinus: Pontiola. Bp. Mária Kongregáció. 
Sándor Pá l : Ádám néni, Éva bácsi. Pápa. Főiskolai ny. 
—- —- Négyszáz év, dramatizált képek. Pápa. Főisko-

lai ny. 
Sántha Is tván: Pártaláz. Rákospalota. Szalézi Művek. 
Somogyi Gyula: Hableány penzió. Bp. Színházi Élet. 
Szandányi Sándor : Harmathintő hajnal. Rákospalota . 

Szalézi Művek. 
Szentmihályi József: Igaz vigasztalás. Esztergom. Laisscky 

János. 
Szilágyi József: Mindnyájunknak el kell m e n n i . . . Bp. 

Kókai L. 
T. Téchy Kata l in : Tóni néni fogadónapja. Bp. Kó-

kai L. 
Török György: A legdrágább kincs. 
Török Rezső: Menyasszonytánc. Bp. Színházi Élet. 
Turi Varga Sándor : Bonyodalmas lakodalom. Bp. Kó-

kai L. 
Vitéz Miklós: Egy túlbuzgó fiatalember. Bp. Színházi 

Élet. 
Esküvő. Bp. 

Wiesemann-Eckersohn: Fabiola. Rákospalota, Szalézi 
Művek. 

Zágon Is tván: Az igéret földje. Bp. Színházi Élet. 
—- —- Dzsimbi. Bp. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Dr. Madarász István: Az ember eszményképe a feltámadt 
Krisztus. — Dr. Kósa Kálmán: Népoktatásunk ú j fel-
ügyeleti rendszere. — Dr. Németh Péter: Fiatalkorúak 
környezettanulmánya. — Kerék Péter: Szociális elemek a 
taní tó munkájában. — Juhász Anna: Tanyai népművelés. 
— Éltes Mátyás: Tanítói egyéniségek. — Gyakorlati pe-
dagógia. Lendvay Béla: A tizenegy fogalma. — Hazai és 
külföldi tanügyi lapokból. A nevelő beavatkozása. — Tu-
domány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Tanügyi naptár. — Hírek. — Hivata-

los rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiad ja : a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-körűt 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
P Á L Y Á Z A T I 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessíik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

IKERVÁR római katolikus egyházközsége a megüre-
sedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom 
62 értékegység. Kötelességei díjlevél szerint. Kántori ok-
levél hiánya kizáró ok. Pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított négy hét. Nyugdíjas tanerők és 
legalább egyévi eredményes szolgálatot igazoló kisegítő 
tanítók előnyben részesülnek. Kántorpróba május 21-én 
reggel 9 órakor, u tána választás. Kérvények válasz-
bélyeggel: Plébánia, Ikervár, "Vasmegye. (118) 

DUNASZENTGYÖRGY községi óvoda felügyelő bi-
zottsága pályázatot hirdet egy óvónői állásra. Pályázhat-
nak oklevéllel bíró olyan óvónők, akik magyar honossá-
gukat, kommunizmus alatti magatartásukat, esetleges ed-
digi működésüket és egészségi állapotukat okmányokkal 
igazolják. Javadalom a törvényben megállapított fizetés, 
melynek helyi javadalmi részét a mindenkori kezdő óvó-
női illetmény 50%-ának megfelelő készpénzben állapí-
tot ta meg a VKM úr. Ezenkívül két szoba, előszoba, 
konyha és kamrából álló egészséges természetbeni la-
kás. A pályázati határidő e lapban való meghirdetéstől 
számított három hét. A pályázatok az alanti címre kül-
dendők. Dunaszentgyörgy, 1935 április 3. Palcsó László 
fb. elnök. (115) 

MADARAS római katolikus egyházközsége halálozás 
folytán megüresedett és egy éven át helyettessel betöltött 
VI. számú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Az állás 

H a r m ó n i u m o t , z o n g o r á i , h a n g s z e r t 
ne vásároljon, amíg nem lát ta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL E S S Ä S i Ä 
A Zeneműveszeti Főiskola szállitója. 

K é r j e l egú jabb 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

segédtanítónővel töltetik be. Az ál lás javadalma kor-
mányhatósági rendeletekben megállapított fizetés állam-
segéllyel, lakbérrel és természetbeni tüzifajárandósággal. 
Az állás betöltésénél irányadó a VKM-nek 69.030. és 
69.500/1934, VI. számú rendelete. Megválasztott tartozik 
tanítóegyesületünkbe belépni, elemiben és továbbképzőben 
taní tani és az egyesületi életben tevékenykedni. Pályá-
zati határidő 21 nap. Kérvények küldendők: Plébánia 
hivatal, Madaras (Bács m.). Állás szeptember elsején el-
foglalandó. (122) 

A sárospataki református tanítóképző-intézet első osz-
tályába, az 1935—36. iskolaévre való felvételért folya-
modni május 31-ig lehet. Az internátusban a teljes el-
látás díja havonkint. 40 pengő. Példás magaviseletű, ki-
váló tanuló segélyben részesül. Az érdeklődőknek részle-
tes tájékoztatást nvuj t az intézet igazgatósága. (112) 

A miskolci izr. tanítónőképző-intézet I. osztályába az 
1935—36. iskolai évre felvételért pályázók szabály-
szerűen felszerelt folyamodványaikat április 30-ig nyujl 
sák be. A felvétel kellékei: 14—16 éves kor, legalább jó-
rendű általános előmenetel, tanítónői pályára testi al-
kalmasság. Érettségi bizonyítvány alapján felvételért a 
IV. oszt.-ba. április 30-ig kell folyamodni. Megkeresésre 
tájékoztatót küld és részletes felvilágosítást ad dr. Serbu 
Adolf igazgató. (113) 

Leányka s.-kék matrózruha, 6 éves nagys P 13.60-1—.70 
Leányka csíkos v. damaszt matrózblúz, 4 é. n. P 5. 1—.40 
Sötétkék berakott alj, 6 éves nagys P 11.—-|—.50 
Színes fiú sportöltöny, 3 éves nagys. P 15.—I—.60 
Sötétkék fiú matrózruha, 3 éves nagys. .... P 15.—I—.60 
Sötétkék matrózkabát, 3 éves nagys. P 14.30H—.70 
Szövet trenskót, 3 éves nagyság P 13.20-j—.70 
Burbery trenskót, 3 éves nagyság __ .... P 18.—b 1.20 

Gyermekruhák — gyermekcipők, az apróságok tempera-
mentumát nagyszerűen bíró kitűnő minőségben! Intézet! 
ruhák és felszerelések. Cserkész felszerelések. 

Magyaros fiú- és leányruhák minden méretben! 

KOVÁCSEVICS MILENKÓ 
IV. KERÜLET, PETŐFI SANDOR-UTCA 3. SZÁM 
A m. t. Tanítótestület Tagjainak folyószámlahitel v. 5" „ pénztári engedmény. 

KULONLEGESSEGUNK: 
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H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

ÁLLÁSTALAN tanítónő május egytől hosszabb időre 
alkalmazást kaphat. Polgári iskolás leányt kell előkészí-
teni. Zongoraismeret szükséges. Levelek főjegyző, Al-
CMit küldendők. (114) 

BUDAPESTEN NYARALHAT lakásomban reformá-
tus kántorság helyettesítéséért. „Vasárnaponként" kiadó-
hivatalba. (97) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniamkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén —- Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, P IANINŐT, HARM6-
NIUMOT legolcsóbban, garantál tan, Budapest V I I I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

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 Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII . Klauzál-utca 3 5 . ni 

REFORMÁTUS tanítópár cserélne alföldi nagyközség-
ből hegyes vidékre, Dunántúlra. Szíves ajánlatokat 
„Hegyvidékre" jeligére kérek. (117) 

TALÁLKOZÓ. Felkérem az 1925. évbe» Pécsett vég-
zett kartársaimat, hogy a tízéves találkozó előkészítése 
céljából címüket sürgősen közöljék velem. Cser Ferenc 
állami tanító, Pécs, Fiume-úti iskola. (119) 

REFORM RUHÁZATI 

TORNAÜNNEPÉLY DÍSZÍTÉSÉRE. Dalos torna-
játékok. Zászlós, virágos, kardos gyakorlatok, kottá-
val, fiúk, leányok számára. I I . kiadás. P 5 0 pengő le-
vélbélyegért.. Babocsay-Téth, Bátaszék. (121) 

CSERÉL református tanítónő Hajdú, Bihar megyékbe, 
férfitanerővel te „Tornyospálcáról". (116) 

KISÁLLATTENYÉSZTŐK L A P J A előfizetési díja 6 P . 
a MÉH című lappal együtt csak 8 P. Mutatványszám in-
gyen, Budapest V, Arany János-utca 1. (56) 

TÍZTANERÖS, nyolcvanszázalékos községi iskolától 
református városival cserélnék. Patkó Olivér, Okány. (81) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Részletr- Is. 

Kitünteti» • világ Ssttei illamaikig I 
Wni'<5ii'Sfn j a v I t! 
Legjobb / t ú r o k a t készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
Árj«gyi4k ingyen. 

Budapest Vili. Rákócxl'ú< 71 
Tanerőknek 10*/« engedm jut. 

Itt vásárol a Tanítói Kar jól, olcsón 
és kedvező fizetési feltételek mellett 

NŐI DOUBLE ÁTMENETI 
KABÁTOK 

30 - , 38 - , 45 - P 

NŐI ÁTMENETI KABÁTOK 
tiszta gyapjú szövetből 60*— P í tő l 

NŐI RUHÁK 
nagy választékban 

FÉRFI ÁTMENETI KABÁTOK 
szürke színekben, selyemre do lgozva 

85 - , 96 - , 110 - P 

FÉRFI ÖLTÖNYÖK 
GYERMEK KABÁTOK 

ÉS RUHÁK 
szövet, selyem, vászon 

Kérje árjegyzékünket 1 

R E F O R M R U H Á Z A T I RT. 
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 N 13-0-96, 13-2-96 
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A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 

LUKACS BÚTOR ÜZLETE 
Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-ntca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

ZARÓÜNNEPÉLYRE, műsoros szülői értekezletre 
egyaránt alkalmas egyfelvonásos, kacagtatva tanító ifjú-
sági vígjátékok: A szalámi és Déri nem iszik többet. 
Darabja 1 pengő. Egyik megrendelésekor a másikat át-
olvasásra is megküldöm. Portó külön 20 fillér. Kőszegi 
János tanító, Körmend. (120) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
la t ra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
•építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

HARMÓNIUMOT csakis meghízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harménium-
céget, Budapest I I , Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Sziglígetimtca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

A Tantestület tagjai egy évtizede vásárol-
nak legteljesebb megelégedésre a 

TRIBON 
RUHÁZATI R.aT.i nál, 

B U D A P E S T VIII, ÜLLÓI*ÚT 14. S Z Á M 
T E L E F O N : J Ó Z S E F 3 9 - 2 - 8 5 ÉS 3 1 - 2 - 9 7 

mert a T rib on 

csak megbízható minőségű árut tart, 
árai mérsékeltek, 
fizetési feltételei a legkedvezőbbek. 

Az összes tavaszikabát, szövetselyem= és 
egyéb ruhaanyag=újdonságok már beérkezt 
tek és ezen cikkekből minden igényt ki= 
elégítő választékot nyujtunk. — Előleg nincs. 
— Az első részlet a vásárlást követő hó 
l=én esedékes. 

Mintákkal készséggel szolgálunk, vagy meg= 
bízottunkat a mintagyüjtemény bemutatása 
végett kiküldjük. 

ÖT 

A nagy világégés eseményei t tükröző i roda lom legjobb 
alkotásai közül is kimagaslik 

STOFFA PÁL ŐRNAGY: 

M E N E K Ü L É S 
VI L Á G R É S Z E N Á T 

c ímű műve , mely először angolul jelent m e g L o n d o n b a n 
„ R o u n d the Wor ld t o F r e e d o m " címmel . S tof fa őrnagy, a 
magyar hadsereg t iszt je , a világháború elején mint orosz 
fogoly, egy szibériai fogolytáborba ju tot t . I n n e n Kínába 
szökött , m a j d emberfe le t t i küzdelmek árán Amer ikába ke-
rül t . Megkísére l te , hogy visszatérjen E u r ó p á b a , de elfog-
ták az angolok. A Scot t l and Yard minden t elkövetett , hogy 
személyazonosságát megállapítsák, Stoffa azonban m i n d -
végig oly ügyesen leplezte kilétét, hogy m i n t civilfogoly 
tö l thet te el angliai in ternál tságát . — K ö n y v é b e n közvet-
lenül m o n d j a el merész kalandjai t , fo rdu la tokban gazdag, 
döbbene t e s odisszeiáját . Felér a legizgalmasabb regény-
nyel és felej thetet len élményévé válik az olvasónak. 
Áz angol i rodalmi krit ika is nagyon kedvezően fogadta 
az érdekfeszí tő m u n k á t , melyből az elszánt magyar 
akarat és a hősiesség ragyogó epizódjai t i smer jük m e g . BOLTI Á R A 4 P 

A könyv a 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETE MI NYOM DA 
kiadásában, számos műmel lék le t t e l , művész i kiállításban jelent meg. 
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G V . MAGYAR 
KÖNYVBARÁTOK 

I. Könyvbarátok Nagy Könyvei. 
II. Könyvbarátok Kis Könyvei. 

III. Könyvbarátok Diáriuma. 

I. 
KÖNYVBAKÁTOK NAGY KÖNYVEI. Évenként megjelenik 4 új illetmény-
kötet. Évi előfizetési díja 20 P (azok számára szolgál, akik egységesen átgon-
dolt elvek szerint az évről-évre megjelent illetménykötetekkel nemcsak érté-
kes és műbecsű könyvekhez akarnak jutni, de családi könyvtárat is akarnak 

építeni a magyar nemzeti műveltség anyagából). 
II. 

KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI. Évenként 4 új kötet, évi előfizetési díja 
10 P (azoknak szól, akik fiatalok, vagy szívükben fiatalok tudtak maradni. 
Szórakoztató és ismeretközlő müvek, mindig a magyar és tisztultább világ-

nézet vonalán). 
in. 

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA. Évenként 8 szám. Évi előfizetési 
díja 4 P. A Könyvbarátok Nagy és a Könyvbarátok Kis Könyveinek elő-
fizetői díjmentesen kapják. (Fürge propagálója a jó és jelentős könyveknek. 
Ismertetéseivel, irodalmi híreivel felüdíti, meggazdagítja és egybekapcsolja 

a könyvek barátait). 
PONTÉRTÉK, CSERE ÉS VÁSÁRLÁSI JOG. 

A KÖNYVBÁRÁTOK NAGY KÖNYVEI az előfizetők számára pontokban 
nyernek értékelést. Évente 50 pont értékű könyv jelenik meg, mint illetmény-
kötet. A Magyar Könyvbarátok Diáriuma mindig előre jelenti a következő 
illetménykönyvet, az előfizető azonban a megadott időpontig csereigényt 
jelenthet be régebbi illetménykötetekre, besorozott művekre, vagy a Könyv-
barátok Kis Könyveire. A csere következtében előállható pontértékkülön-
bözetet a folyószámlán nyilvántartjuk. Az előfizetésért járó 50 ponton felül 
a vásárlási jog lép érvénybe, mely esetben 1 pont vételára 50 fillér. De jegyez-
hető dupla előfizetés is, amikor a kétszeres előfizetési díjért 100 pontértékű 

könyv jár. 
A KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEINEK előfizetői az előfizetett példá-
nyokon túl tetszésszerinti példányszámban vásárolhatják 2-50 P kedvezményes 
áron a Könyvbarátok Kis Könyveit és pontértékelés alapján megvásárolhatják 

a Könyvbarátok Nagy Könyveit is. 
(Az illetménykötetek portómentesek, a vásárolt v. cserekönyvek portókötelesek.) 

KÖNYVBARÁTOK FOLYÓSZÁMLÁJA. 
Minden előfizetőnek folyószámlája van, amelyre nemcsak az előfizetési díjat 
és az illetménycseréből származó pontok értékét (megterhelést vagy jóvá-
írást) jegyezzük fel, hanem annak terhére minden könyvszükséglet is be-
szerezhető a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjában. Felvilá-
gosítást készséggel ad a bolt, IV, Kossuth Lajos-u. 18., reggel 8-tól este 6-ig, 
telefon: 89-5-40. Az előfizetők az Egyetemi Könyvesboltban minden könyvet 
vételkényszer nélkül megtekinthetnek. Ugyanott a Magyar Könyvbarátok 

Diáriumában, vagy bárhol említett könyv is megszerezhető. 

Részletes tájékoztatót készséggel kiild ingyen és bérmentve a 

„MAGYAR KÖNYVBARÁTOK" 
KIR. M A G Y . E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMÍKÖRÚT 6. SZ. (GÓLYAVÁR) 
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Itt a k&dv&zó- űMlcJÍOJhvf 
A n a g y m é l t ó s á g ú vallás» és k ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t e r Ú r r e n d e l e t é r e a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET 

MÉLYEN L E S Z Á L L Í T O T T Á R A K O N H O Z Z U K F O R G A L O M B A ! 

A NÉPISKOLAI EGYSÉGES VEZÉRKÖNYVEK SOROZATA: ^ VT11" 
ara to t t ara 

1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 
József előszavával 3-— 2— 

2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás .. 4-— 2-60 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 640 4-60 
í. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6-— 6-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16-— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a III. osztályban 10-— 6-80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 7— 

10. Drozdy Gyida: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 3-2(1 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. sajtó alatt. 

MINDEN PEDAGÓGUS RÉSZLETFIZETÉSRE RENDELHETI MEG A VEZÉRKÖNYVEKET, 
o l y k é n t , h o g y a 20 '— p e n g ő t k i t e v ő leszáll í tot t á r ú m e g r e n d e l é s e se t én a havi rész le t 2 '— 
p e n g ő , 20 '— p e n g ő t m e g h a l a d ó r ende lé sné l p e d i g a h a v i részlet a, s zámla összegének 10°/osa. 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM.. (GÓLYAVÁR) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi.út 20.22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te lefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaépftő 
Rákospalota,Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b é r ő n vá l la i . 

L e g o l c s ó b b bevásár lás i fo r rás . 
Fizetési k e d v e z m é n y 

E H A L L , 
A N D R Á S S Y s . Ú T 15. S Z A M 

Könyvek, folyóiratok l e g j o b b be-
szerzési forrása a 

KIR. M A G Y . EGYETEMI N Y O M D A 

K Ö N Y V E S B O L T J A 
Budapest, IV. Kossuth Lajos-u. 18. 

EGY ÉJJELEN ÁT ON IS KIIRTHATJA PATKÁNYAIT! 
Vegyen Agrária egér* és patkányirtó konzervet. 
»A kgíos doboz P 1-50, kg*os doboz P 2"20 
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. 
G y á r i j a Standard laboratórium. Budapest IV, Kossuth Lajos-utca 12. 
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li. Magyarság Néprajza 

bízott magyar nép egyéniségével megismerkedjenek. Aki a népet ismeri: szereti is és 
aki megszerette, hívévé szegődik legnemzetibb tudományunknak. 

A T Á R G Y I N É P R A J Z ( I — I I . K Ö T E T ) összesen körülbelül 900 oldal és 2000 l lusztráció. í r j a : 
Bdtky Zsigmond, Györffy István és Visky Károly. Ta r t a lmazza a m a g y a r népvise le t , te lepülés , épí tkezés, 
l akóház , t űzhe ly , bú to rza t , vi lágí tás , táplálkozás, konyha , ház i ipar , halászat , vadásza t , pász torkodás , 
szállí tóeszközök és népművésze t gazdag k incs t á rának i smer te tésé t . A t u d o m á n y o s anyag könnyen 
o lvasha tó és m i n d e n k i által é r t h e t ő f o r m á b a n t á r u l elénk. A képek gondos és m ű v é s z i ábrázolással 
kísér ik a t a r t a l m a s és érdekes szövege t . Az egyes részletek i ránt t o v á b b é rdek lődők számára m i n d e n 
fe jeze t végén bőséges bibliográfia szolgál . 

A M A G Y A R S Á G L E L K I V I L Á G A ( I I I — I V . K Ö T E T ) hasonló t e r j e d e l e m b e n kevesebb képpel , de 
kel lő szövegi l lusztrációkkal , szemelvényekkel , felölel i a tá rsada lom, szokáserkölcs , jogszokások és egyéb 
közösségi h a g y o m á n y o k , a m i n d e n n a p i élet, a csa lád , a gazdasági évkor és az ü n n e p e k szokásai t ; a 
n é p h i t , babona , r o n t á s és varázslás ada ta i t , a t á l tosok , javasok, nézők , boszorkányok , bá josok , mi t ikus 
l ények i smer t e t é sé t : a népköltészet , neveze tesen az epikai , lírai, d r á m a i h a g y o m á n y o k körét , a szó-
készletbel i s szólásbel i hagyományoka t , közmondások , nyelvjárások, z ene , t ánc , játék anyagá t . M i n d e z t 
a legkiválóbb t u d ó s o k , zeneművészek és írók fe ldo lgozásában . Az első és másod ik kö te t m á r megje len t , 
a t ovább i kötetek k b . félévenkint köve t ik egymás t . ' A teljes m ű ára g y ö n y ö r ű f é lbő rkö t é sben 80 P . 

A N É P T A N Í T Ó K L A P J A előfizetői kedvező részletfizetésre rendelhetik meg. 

I s m e r t e t ő t készséggel küld ingyen és b é r m e n t v e a 

a magyar nép iránti érdeklődés-
nek ez az első átfogó, tudomá-
nyos becsű kiadványa nemcsak a 
tudós renden lévőknek szól, vagy 
akik tudományos pályára készül-
nek, hanem általában mindazok-
nak, akik a magyar műveltségi 
vagyon részesévé kívánnak lenni 
s azt a mindennapi tevékenysé-
gükben hasznosítani akarják. 

Szól a Magyarság Néprajza a falu, 
a nép hivatásos gondozóihoz és 
nevelőihez, kik bizonyára köteles-
ségüknek érzik, hogy a gondjaikra 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
KIADÓHIVATALA 

BUDAPEST, VIII, M Ú Z E U M - K Ö R Ú T 6. 
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A KIRÁLYI MAGYAR P Á Z M Á N Y 
PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM alapításán 
nak 300?ik évfordulója alkalmával jelenik meg 
a két leghivatottabb magyar történettudós 

HÓMAN B Á L I N T -
SZEKFÜ G Y U L A 

MAGYAR 
TÖRTÉNET 

című hatalmas művének második bővített 
teljes kiadása. 
A magyar sors minden titka feltárul előttünk 
a MAGYAR TÖRTÉNET köteteiben, me, 
lyeknél nincs tökéletesebb összefoglalása a 
magyar nemzet dicső múltjának. 
Az új MAGYAR TÖRTÉNET az első kiadás 
megjelenése óta folytatott tudományos kuta-
tások eredményeivel kiegészítve, gyönyörű 
tipográfiai kivitelben, finom famentes, pehely? 
könnyű papíron, félbőrkötésben, 5 hatalmas 
kötetben jelenik meg. Az első kötet 1935. 
év húsvétján hagyja el a sajtót, a további 
négy kötet pedig negyedévi időközökben 
követi egymást. 
A H ó m a n - S z e k f ű MAGYAR TÖRTÉNET 
kötetei a magyar értelmiség egyetlen számot? 
tevő tagjának könyvespolcáról sem hiányoz? 
hatnak, megszerzésüket éppen ezért rendkí? 
vül előnyös feltételek mellett tesszük lehetővé. 
Az egész mű ára — az I. kiadás 140 pengős 
ára helyett mindössze 78 P, mely összeget 
a Néptanítók Lapja előfizetői havi 4 pengős 
részletekben törleszthetik. 

Ismertetést k í v á n a t r a készséggel küld i n g y e n és b é r m e n t v e 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 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMíKÖRÚT 6. 
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SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG, ES 
ÉRCÖNTÖDE 

közismert l eg jobb ORGONA-HAlgNÓNIUMOK 
ház-, dalárdák. , iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető ha rmón iumcég és l egnagyobb harmónium»raktár 

HOS3L NÁNDOR Budapest il, Török-utca 8. sz. 
A budai Margi t íh ídfőtől a második utca j o b b r a . 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmorehörl". Te le fonszám: 5 1 - 6 - 5 2 

Csak legújabb kiadása 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek á ra vászonra vonva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26'— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi lalitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26-— 
Európa legújabb politikai lalitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

lalitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 2 6 — 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus . ) 

Plasztikus hatású ú j falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

K Ó K A I L A J O S K Ö N Y V K E R E S K E D É S E 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T IV, K A M E R M A Y E R K Á R O L Y » U . 3 

LOPOf GYULA Bndapes IH 
Bécsitűt 85. sz, 

Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tennisziiíők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05 . 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mestere 

Harangláb* gyár 
Harang« 

el szerelés 

t 

(Budapest-belvárosi föplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
,,Polgármester-harang", melyet 192S november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi lusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű-
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerólevél I 
^Költségvetéssel díjmentesen szolgíl I Előnyös fizetési feltételek 

tLS6"MÚ-01 H A R M Ő N I U M O K A T 
Iskolai-, da lá rda- és házihasználatra o l c s ó n , g a r a n c i á v a l v á s á r o l h a t . K é r j e n á r j e g y z é k e t 

DEMÉNY HARMÓNIUMÉPÍTŐ CÉGTŐL, BUDAPEST VI. LÁZÁR-U. 13 (AZ OPERÁNÁL) 
M E G R E N D E L É S R E építünk nagyobb- , többmanuálos- és pedálos-, templomi- és művészharmóniumokat . 
K é r j e n k ö l t s é g v e t é s t . Vállalunk javításokat. 

Nappa l fotel . 

22.180. — Királyi Magya r Egyetemi N y o m d a Budapest VIII, Múzeumskörú t 6. (F.: Thier ing Richárd.) 

A jelenkor legcélszerűbb bútora 
az egy kézmozdulattal te t -
szés szerint sezlonná illetve 
á g g y á á t a l a k í t h a t ó 

modern 
S c h o b e r t fotelágy 
(Felülmúlhatat lan, célsze-
rűség , tartósság és kénye-

lem szempontjából.) 

K A P H A T Ó : 

SCHÖBERL RÓBERTÉNÉL IV, H A R I S í K Ö Z 4 . 
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AKTI/ETI GYER1EKHÉT 
í r t a : N O V Á G H G Y U L A 
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68. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM. 1935. MÁJUS 1. 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ü V E L É S 1 S T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ö S B G : B u d a p e s t , V., Hoid-utca 16. (Magyar 
•- 'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 36-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyeiemi Nyomda, Budapest , 
VII I . ker., Múzeum-körú t 6. szám. Gólyavár. Te lefon: 4 6 - t - 4 i 

j ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
^ visszaadására a szerkesztőség 
nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

E L Ő F I Z E T É S egész évre g-6o P , negyedévre 3'40 P. Egyes s z á m i ILT I R D E T É S hivatalos pályázat 
J - 1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi min i sz t é r iumi A 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
820—4—106/1930. VI I I . d . sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 1 szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ- I 160 P . ' / , oldal 85 P , ' / • oldal 50 P, 
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal d m é r e előzetesen küldendő I ' / , oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. I kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

.A. Székesfőváros Népművelési Bizottsága 1935 
inájtts 5—12 között másodízben rendezi a Nem-
zeti Gyermekhetet. Az 1934. évi Nemzeti Gyer-
mekhét nagy eredményei reményt nyújtanak 
arra, hogy az idei Nemzeti Gyermekhét az is-
kolánkívüli gyermekfcglalkoztatásnak további 
tervszerű kiépítését mozdítja elő. A népműve-
lési munka sikerét biztosító tényezők sorában 
nagyfontosságú a társadalom kellő megértése, 
érdeklődése és áldozatkész támogatása. A Nem-
zeti Gyermekhét egyik legfontosabb feladata, 
hogy a társadalom legszélesebb körében a gyer-
mek sorsával kapcsolatos kérdések iránt az ér-
deklődóst és a szükséges áldozatkészséget fel-
keltse. Nemcsak anyagi áldozatkészségre gon-
dolunk, hanem elsősorban a munkával való se-
gítésre. A mult esztendőben 130 többnyire ok-
leveles fiatal hölgyet képezett ki a Népművelési 
Bizottság a gyermekek játszótéri foglalkozta-
tására. A tanfolyamot végzettek közül 80—90 
egész éven át és ma is önzetlenül dolgozik a 
népművelés keretében az iskolánkívüli gyer-
mekfoglalkoztatás terén. Ez egymaga is rend-
kívül biztató eredmény. Örömmel látjuk, hogy 
a mai ifjúságban a nemzeti érdekek önzetlen 
szolgálatára megvan nemcsak a készség és a 
hajlam, de az öntudatos kitartás és akaraterő 
is. Megható és a legnagyobb tiszteletet és elis-
merést érdemlő munkát adtak sokszor éppen 
azok, akiknek a sors, azt mondhatnók, a meg-
élhetés lehetőségét alig adta meg. 

A másik oldalon látjuk a gyermekek végtelen 
örömét és a szülők háláját, amellyel a maga-
sabb cél érdekében nyújtott munkát fogadják. 
Egyre jobban látjuk ennek a munkának a fon-
tosságát és horderejét, nevelő ós lélekformáló, 
ízlésfejlesztő hatásait. 

A szabadidő felhasználtatását élményt nyújtó 
nemes szórakoztatásra, ma legnagyobbrészt 
csak erkölcsi testületek látják fontosnak és 
szükségesnek. 

A gyermek sorsával kapcsolatos kérdéseknek 
a szórakoztatás csak egy kis töredéke. Ebbe a 
kérdés-komplexumba tartozik a gyermek hely-
zete a családban, a családi, iskolai és a kettőn 

kívüli élet hatásai a gyermek sorsára nemcsak 
nevelésügyi, hanem nemzeti, társadalmi, világ-
nézeti, egészségügyi vonatkozásban is. Az 1935. 
évi Nemzeti Gyermekhét több módon kívánja 
felhívni a társadalom figyelmét ezekre a messze-
kihatású kérdésekre. 

Május 5-én, vasárnap délelőtt Va 11 órakor 
előreláthatóan a Budai Vigadóban tartja a 
Nemzeti Gyermekhét megnyitó díszülését, 
melyre vitéz nagybányai Horthy Miklósné, 
Magyarország kormányzójának fenköltlelkű 
felesége, valamint vitéz jákfai Gömbös Gyula 
miniszterelnök és az egész kormány, továbbá a 
társadalom előkelőségei meghívattak. A dísz-
közgyűlést dr. Sipőcz Jenő, a székesfőváros 
főpolgármestere fogja vezetni és azon előrelát-
hatóan dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, Szendy Károly polgármester és 
Liber Endre h. polgármester fognak a magyar 
jövendő zálogáról, a magyar gyermekről be-
szélni. A díszközgyűlésen résztvevő kiváló 
egyéniségek és tekintélyek a. mozgalom súlyát 
és jelentőségét bizonyítják. 

Május 7-én este 6 órakor a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében „A gyermek és a csa-
lád" címen tartandó nyilvános ankétet, dr. 
Komis Gyula ny. r. egyet, tanár, volt állam-
titkár vezeti, akinek előadásához a legilletéke-
sebb emberek szólnak majd hozzá. 

Budapest székesfőváros polgármesterének és 
az illetékes tanügyi hatóságoknak rendeletei 
értelmében az összes alsó- és középfokú állami, 
felekezeti és községi iskolák szülői értekezletek 
keretében szólnak a felnőtt társadalomhoz 
„A családi élet hatása a gyermek sorsára" c. 
kérdés kifejtésével. Pedagógusok, lelkészek, 
társadalonipolitikusok ezt a kérdést látták szük-
ségesnek kiragadni a gyermek sorsával kap-
csolatos számos más kérdések sorából, mert a 
gyermekeket elsősorban a családok szétesése, 
— a családi élet bensőségességének meglazulása 
folytán éri a legtöbb, testi és szellemi fejlődé-
sére káros és demoralizáló hatás. Az előadások 
egységének és teljességük biztosítása érdekében 
az előadást Bognár Cecil és Imre Sándor egye-

EGYETEMI KOMÉ 
SZEGED 

FOLYÓIRATOK 



300 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

térni tanárok írják meg', — s ezeket nyomtatás-
ban küldi meg a Népművelési BizQttság min-
den iskolának. 

A Nemzeti Gyermekhét munkatervének má-
sik fele a gyermek felé fordul. 

A főváros 22 játszóterén indul meg a játék-
téri foglalkoztatás, amelynek lebonyolításában 
a Magyar Cserkészszövetség I. kerületének kö-
telékébe tartozó öregcserkészcsapatok nyújta-
nak hathatós segítséget. 

A M. kir. Operaházban május 9-én és 11-én 
egy-egy 75—90% kedvezményt nyújtó opera-
előadás lesz. Ez alkalommal Humperdinck bá-
jos „Jancsi és Juliska" című meseoperáját és 
Bayer: „Babatündér" című látványos balettjét 
mutatja be a M. kir. Operaház mindkét napon. 

Május 5-én délelőtt Vall órakor a Budai Royal 
filmszínházban, május 12-én pedig az Uránia 
színházban a Népművelés Meseszínháza rendez 
6—12 éves gyermekek részére vonzó műsorú 
előadást. Az előadásokon főként egészségügyi, 
mese-, ismeretterjesztő és rajztrükkfilm, továbbá 
vetítettképpel kísért mese és közös énekszám 
szerepelnek. 

Budapest székesfőváros polgármesterének 
rendeletére a Nemzeti Gyermekhét alatt min-

den szülő jegyének megváltása mellett két 10 
éven aluli gyermeket vihet be ingyen a székes-
fővárosi Növény- és Állatkertbe. Ezenfelül a 
Népművelési Bizottság naponta hat csoportban 
50—50, vagyis összesen egy hét alatt 2100 gyer-
meket fog ingyen kivinni az Állatkert csodái-
nak megtekintésére. 

Egészen bizonyos, hogy a Nemzeti Gyermek-
hét kerületi Bizottságai — úgy, mint a mult 
esztendőben — még számos örömet és szórako-
zást biztosítanak, főként a szegény és elhagya-
tott gyermekeknek. A Népművelési Bizottság 
gyermekkórházakban, árvaházakban és gyer-
mekmenhelyeken tervez mesedélutánokat. 

A főváros játékterein a főváros 10.000 uzson-
nát fog ingyen kiosztani és remélhető, hogy a 
kerületi bizottságok további 15—20.000 uzsonnát 
oszthatnak majd ki a társadalom áldozatkész-
ségéből. Nagyon jól tudjuk, hogy ezzel nincse-
nek kimerítve a lehetőségek, amelyek a mozga-
lom által kitűzött célok megközelítését szolgál-
hatják, mégis az elmondott dolgok a múlttal' 
szemben haladást, fejlődést jelentenek. A Nem-
zeti Gyermekhét vezetősége nem vállal többet, 
mint amennyit tőle telhetően a legjobban meg 
tud valósítani. 

A IX. EGYETEMES TMÍTÓGYfLÉS 
á p r i l i s hó 16-án tanítónap volt az ország fő-
városában. A pesti Vigadó nagytermében mint-
egy 2500 tanító gyűlt össze a IX. Egyetemes 
Tanítógyűlésre. 

Az ünnepség 15-én délután kezdődött, mikor 
a Tanítók Ferenc József-Házában megkoszorúz-
ták a hősi halált halt tanítók emléktábláját. Itt 
az ünnepi beszédet vitéz Szügyi Károly rákos-
keresztúri ág. h. ev. tanító mondotta. Április 
16-án reggel, a közgyűlés előtt, báró Eötvös 
József szobrára Ölveczky Pál székesfővárosi 
szakfelügyelő szép beszéd kíséretében helyezte 
el a magyar tanítóság egyetemességének ko-
szorúját. 

Délelőtt 9 órakor együtt volt a nagygyűlés 
hatalmas közönsége. Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi minisztert Tasnádi-Nagy And-
rás államtitkár képviselte. A minisztérium ré-
széről ott voltak: Huszka Ernő miniszteri taná-
csos, Hertelendy Jenő miniszteri osztálytaná-
csos, Drozdy Gyula, a Néptanítók Lapja főszer-
kesztője és Nagyiványi Fekete Géza miniszteri 
osztálytanácsos. A főváros részéről Roross 
Pál dr. főjegyző jelent meg. Ott voltak ezen-
kívül Mayer János nyug. földmívelésügyi mi-
niszter, Kemenes Illés tankerületi kir. főigaz-
gató, Oszivald József kalocsai egyházmegyei 
főtanfelügyelő, Csúcs István dr. kanonok, egy-
házmegyei tanfelügyelő, Bánkuty Jenő dr., az 
evangélikus egyház képviselője, Rákosi Zoltán, 
az országos polgáriiskolai tanáregyesület kép-
viselője, Padányi-Frank Antal dr. és Kiss Jó-
zsef tanítóképzőintézeti igazgatók, Várady Jó-
zsef és Mácsay Károly tanítóképzőintézeti taná-
rok, vitéz Köő József tábornok, Kelemen Kor-

nél, Pintér László, vitéz Miskolczy Hugó, Pa-
tacsi Dénes országgyűlési képviselők, Padányi 
Andor, Nagy Zsigmond dr., Kehrer Károly, 
Kontarik Gyula dr., Csontai Győző, Böngérfy 
János, Angyal János tanfelügyelők és Pogány 
József dr., az országos jegyzőegyesület főtit-
kára. 

A Himnusz eléneklése után Rákos István kir. 
tanácsos, a gyűlés elnöke mondotta el megnyi-
tóját, melynek keretében rámutatott arra, hogy 
a magyar tanítóság mindig becsülettel szolgálta 
a nemzetet, annak ellenére, hogy voltak idők, mi-
kor nem értékelték és nem méltányolták eléggé 
nemzetmentő és nemzetépítő nagy munkáját. 
Bejelentette, hogy a nagygyűlés összehívására 
azért volt szükség, hegy a magasabbrendű nép-
oktatást s a magasabbrendű tanítórend meg-
valósítását sürgessék, azonkívül, hogy a ma-
gyar társadalom érdeklődését a tanítóság sorsa 
felé fordítsák. A magyar tanítóság- összejött — 
mondotta Rákos István —, hogy hitet tegyen a 
magyar hazához való tántoríthatatlan hűségé-
ről és ragaszkodásáról s kifejezésre juttassa a 
nemzeti összetartozást. 

A nagygyűlés Horthy Miklóst, Magyarország 
kormányzóját táviratilag üdvözölte. 

Az elnöki megnyitó után Vanicsek Rezső fő-
titkár felolvasta Serédi Jusztinián bíboros-her-
cegprímás, Kánya Kálmán külügyminiszter, 
Lázár Andor igazságügyminiszter, Fabinyi Ti-
hamér pénzügyminiszter, Glattfelder Gyula, 
Rott Nándor, Kapi Béla, Geduly Henrik 
püspökök, Winkler István államtitkár, Erdélyi 
Lóránt alispán és Felkay Ferenc fővárosi tan-
ügyi tanácsnok üdvözlő táviratait. 
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Ezek után Tasnádi Nagy András kultusz- vinni, hanem ki kell fejleszteni a serdülő gyer-
államtitkár szólalt fel. Hálásan köszönte a me- mek lelkében szunnyadó erkölcsi erőket, haza-
leg üdvözlő szavakat, amelyeket az elnök a val- üas, becsületes magyar embereket kell nevelni 
lás- és közoktatásügyi miniszterhez, valamint belőlük. A kultuszkcrmány jól ismeri a taní-
liozzá intézett. Ügy a miniszter, mint ő, át van tóság kívánságait. A nyolcosztályú népiskola 

Itt a tavasz. 

hatva a népoktatás fontosságától, ismeri a ma-
gyar tanítóság hazafias, kiváló munkásságát és 
a legnagyobb megbecsüléssel van iránta. Neki 
már gyermekkorától kezdve szívébe van zárva 
a tanítóság s ma, félévszázad multán is hálásan 
emlékezik azokra a tanítókra, akik először ta-
nították hazaszeretetre, vallásosságra és er-
kölcsre. 

— Ma megcsonkított, nyolcmilliós népünk 
életében — mondotta tovább — különösen nagy 
szerep vár a tanítóságra. Nemcsak ismereteket, 
hasznos tudományokat kell a gyermek lelkébe 

megvalósítására már több helyen kísérletek 
folynak. Hogy az összes kérdéseket megoldhas-
sák, ahhoz a pénzügyi helyzet javulására van 
szükség, hiszen a falun élő tanítók jól tudhat-
ják, hogy ma nem lehet újabb terheket róni a 
népre. Mihelyt javulnak az állapotok, megvaló-
sulnak a kívánságok. De addig is bízik benne, 
hogy a magyar tanítóság tudása, hazafiassága 
és önfeláldozó szelleme magasabbrendűvé tudja 
tenni a népoktatást, ami magasabbrendűvé 
teszi magát a tanítóságot is. Ma hősies oda-
adással kell dolgozni a magasabbrendű kötele-
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zettség érzésével. A kultuszállamtitkár Isten 
áldását kérte a magyar tanítói karra s annak 
hazafias munkálkodására. 

Boros Pál dr. székesfővárosi főjegyző a pol-
gármester üdvözletét tolmácsolta. 

Ezután Finta Sándor szombathelyi igazgató-
tanító, a neves író, a Szent István Akadémia 
tagja, II. Rákóczi Ferencről tartott szép emlék-
beszédet. Rámutatott arra, hogy a nemzeti ha-
gyományok íródeákjai a magyar tanítók, akik 
az ország legtávolabbi és legeldugottabb he-
lyein is élesztgetik a nemzeti eszme őrtüzeit. 
Sohasem feledkeznek meg elszakított véreink-
ről s állandóan figyelemmel kísérik a haza sor-
sát. Minden magyar iskola Rákóczi vára — 
mondotta —, melyben minden magyar gyerme-
ket az ő katonájává nevelnek. Rákóczi az igazi 
hazafi mély vallásosságát követelte, hogy hit-
beli alázatossággal viseljék el a sorscsapásokat 
és önfeláldozó lélekkel álljanak a haza szolgá-
latában. A magyar tanítóság ezeket az eszmé-
ket követi és a nagy fejedelemmel együtt imád-
kozza: „Szegény magyarokat segítse az Isten!" 

Ekamp Nándor székesfővárosi szakfelügyelő-
igazgató „Mit tegyünk a népiskola, a népokta-
tás fejlesztése érdekében?" címen tartott igen 
értékes előadást. Határozati javaslatában a tan-
köteles korhatár megfelelő kiterjesztését, a nép-
iskolák szakszerű felügyeletének kiépítését, a 
népiskolai igazgatói állások ügyének rendezé-
sét, a főiskolai tanítóképzést és Budapesten a 
tanítóságnak a törvényhatóságban való képvi-
seletét kívánta, amit a nagygyűlés elfogadott. 

Sugár Béla pesterzsébeti elemi iskolai igaz-
gató a társadalom érdeklődésének az iskolaügy 
iránt való fokozásáról és a nemzeti egység meg-
valósításáról tartott előadást. A magyar taní-
tóság szellemi és erkölcsi erejét felajánlja az 
újjászülető Magyarországnak, mert tudatában 
van, hogy az csak a tanítóság segítségével épül-
het fel. Határozati javaslatot terjesztett elő a 
népoktatás magasabb színvonalú fejlesztéséről. 
Rámutatott arra, hogy a magyar tanítóság min-
dent elkövet, hogy meggyőzze a társadalmat a 
korszerű nemzetnevelés sorsdöntő jelentőségé-
ről. 

Ormós Lajos debreceni igazgató a tanítóság 
súlyos anyagi helyzetét ismertette s kérte, hogy 
a tanítók javadalmazás tekintetében egyenlő 
elbánásban részesüljenek a hasonlóképzettségű 
állami, vármegyei, városi közigazgatási tiszt-
viselőkkel. A helyettestanítói és óvónői műkö-
dés megszüntetését sürgette, azonkívül a had-
viselt tanítók nyugdíjigényének megállapításá-
nál kérte a katonai szolgálat beszámítását. 

Több felszólalás után a határozati javaslato-
kat némi módosítással elfogadták, majd Rákos 
István záróbeszéde és a Szózat eléneklése után 
a gyűlés végetért. 

Az egybegyűlt tanítóság a délutáni órákban 
autóbuszokon a Névtelen Hősök emlékkövéhez 
vonult ki, ahol Berkényi Károly pestszenterzsé-
beti igazgató mondott megkapó beszédet s meg-
koszorúzta az emlékművet. 

Délután a tanítók Ferenc József házában ün-
nepi ebéd volt. 

A TAPASZTALAT SZEREPE A TAHITÁSBAH 
írta : DROZDY GYULA 

i V gyermek értelmi, érzelmi és akarati életé-
nek működése iskolai nevelés nélkül is meg-
indul. Irányítás nélkül is bontakozik, fejlődik, 

' meri hiszen az érzékszervek, ezek a mindig 
éber és minden hatásra reagáló ügyes ripor-
terek, állandóan viszik, szállítják a hírt a lélek-
nek. És ezek az engedelmes hírszállító szolgák 
nem válogatósak. Felfognak és visznek min-
dent, ami útjukba kerül. A kicsit, a nagyot, az 
alakot, a színt, az illatot, az ízt, a keményt, a 
puhát, a hideget, a meleget, a dallamot, a szót. 
Mindent, mindent, vegyesen és váltakozva úgy, 
amint azok a környezetben folyó filmen sok-
szor összefüggés nélkül peregnek. És a lélek 
mindezeket befogadja, rendezi, osztályozza, 
kapcsolja és valamennyinek tartalmat ad, még-
pedig megmérhetetlentil rövid idő alatt. Ezek 
a hírek a lélekben meg is rögződnek s ha kell, 
akár mint egyszerű, akár mint összetett kép-
zetek, avagy képzetsorok, elő is jönnek. Igaz, 
hogy nem mindig olyan frissen és egyedül, 
mint ahogy bekerültek, hanem sokszor meg-
kopva, elhomályosodva, avagy másokkal kar-
öltve, társulva, kiegészítve, a lélek csodálatos 
műhelyében élménnyé, tapasztalattá fűzve. 

Mindezeknek a minden befolyás és irányítás 
nélkül szerzett élményeknek és tapasztalatok-

nak kiszámíthatatlanul nagy jelentőségük van 
az életformálásban azért, mert ezek az élmé-
nyek és tapasztalatok irányítják a gondolko-
zást, az érzést, a vágyat, az akaratot és a cse-
lekvést. Éppen azért nevelési szempontból nem 
közömbös, hogy a lélek hogyan fogadja be, 
hogyan értékeli, hogyan rendezi, osztályozza és 
kapcsolja az érzékszervek útján szállított be-
nyomásokat. 

Nevelési szempontból nem elég az élmények, 
a tapasztalatok sokasága sem. Ennél sokkal 
fontosabb a szállított hír osztályozása, rende-
zése, kapcsolása, az élmény, a tapasztalat 
milyensége azért, mert a milyenség az, ami a 
lelket alakítja, formálja. Az élet pedig nem 
törődik a milyenséggel, hanem az érzéki észre-
vevés meg a belső érzés útján is szállítja a 
benyomásokat, a hatásokat a léleknek, váloga-
tás nélkül. Jót, rosszat, kellemeset, kellemet-
lent, értékeset, értéktelent, a hasznosat, a káro-
sat, amelyekből a lélek megformálja a maga 
élményét, tapasztalatát. 

Azon még vitatkoznak a tudósok, hogy van-e 
tudásunk, amely nem a tapasztalatqn alapszik, 
de az már nem vitás, hogy az^mlaeri tudásnak 
egyik főforrása a tapasztalat. Locke, ez az an-
gol filozófus, aki az újkorban is az empiris-
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iáknak egyik legkiválóbb képviselője volt, az 
emberi értelemről szóló művében minden tu-
dást a tapasztalathoz vezet vissza. Szerinte sem 
elméleti igazságok, sein erkölcsi elvek nem 
lehetnek velünk születettek, mert a lélek kez-
detben olyan, mint a tiszta lap, melyre a tapasz-
talat írja a képzeteket. Az empiristákkal szem-
ben állanak a racionalisták. Ezek a tiszta ész-

a gyermek. Itt senki sem gondoskodik az ér-
zéki észrevevések helyes kapcsolatáról, logikai 
formálásáról, elemzéséről, helyes értelmezés-
ről, helyes ítéletek alkotásáról stb. Így szerez 
tapasztalatokat a tanulatlan, kritikátlan fel-
nőtt és gyermek s ezért a tapasztalat nevelési 
szempontból lehet kedvező is, de lehet kedve-
zőtlen is. Sőt tárgyi szempontból is lehet helyes 

Tavaszi reggel. 

nek is fontos szerepet tulajdonítanak az isme-
ret-, a tudásszerzésben. Kant volt az első, aki 
rámutatott arra, hogy a tapasztalathoz nem 
elég az érzéki észrevevés, hanem ehhez szük-
séges az érzelem munkája és együttműködése is. 

Jó és hasznos ezeket a felfogásokat tudnunk, 
ismernünk már csak azért is, hogy nevelői, ta-
nítói munkánk közben a tapasztalatszereztetés 
fontossága állandóan szemünk előtt lebegjen. 

Bármint vélekednek a tudósok, fogadjuk el 
azt, hogy a tapa'sztalat érzéki észrevevésen 
vagy közvetlen belső érzésen alapuló tudás, 
amelynek hatalmas tömegét nevelés, tanítás, 
irányítás, válogatás nélkül környezetében szeizi 

és lehet helytelen. Igazán értékesen, helyesen 
tapasztalni csak az tudhat, aki mindazokkal az 
értelmi és érzelmi feltételekkel rendelkezik, 
amelyek elvezetik őt az érzéki vagy belső észre-
vevésekből levonható tárgyi és erkölcsi helyes 
ítéletekhez, megállapításokhoz, normákhoz. És 
itt lép előtérbe a nevelés, a tanítás, az iskola, 
a tanító munkája, mely nem lehet más, mint 
az értelem kiiskolázása, az erkölcsi eszmények 
és célok megismertetése, az érzelmek nemesí-
tése azért, hogy a lélek a tapasztalatoknak és 
élményeknek értékes tartalmat adjon. 

IIa mármost mindezeket a nevelve-tanítás 
általános, avagy bármely tantárgy sajátos mód-
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szerére vonatkoztatjuk, akkor megállapíthat-
juk, hogy nekünk nemcsak azt kell megválo-
gatnunk, hogy mit állítsunk az érzékek elé, 
hanem azt is, hogy az észrevevések útján ala-
kuló képzetek mivel, hogyan kapcsolódjanak, 
színeződjenek, osztály oztassanak, értékeltesse-
nek, rendeződjenek a lélekben. Munka közben 
az értelmi szálakat kell szövögetnünk, vezet-
nünk, de úgy, hogy azokhoz — ahol csak lehet-
séges — olyan elemek is vegyüljenek, kapcso-
lódjanak, amelyekkel az erkölcsi eszmények és 
célok megismerése felé vezethetjük a gyerme-
keket. Ennek a folyamatnak pedig nemcsak az 
anyaghoz, hanem a gyermek fejlettségi foká-
hoz, egyéniségéhez, lelki berendezettségeihez is 
alkalmazkodnia kell. Éppen azért a kisgyerme-
keket sokszor nem is vezetjük végig az egész 
folyamaton, hanem csak tények, igazságok elé 
állítjuk. A kisebb gyermekeknél igen sokszor 
még ezt sem tehetjük, hanem az ő értelméhez, 
fejlettségi fokához mért módon, esetleg hason-
latokkal magyarázunk. Később, mikor értelme 
nyiladozik, már nem elégszik meg azzal, hogy 
a tényeket, igazságokat készen kapja, hanem 
az okra, a folyamatra, a „miértT'-re is kíváncsi. 
Ha nem kap feleletet, maga alkotja meg véle-
ményét, maga szűri le a tapasztalati igazságot. 
Igen jellemző eset erre az egyik első osztályú 
gyermekemmel folytatott beszélgetésem. Ügy 
október derekán a kertben sétálgattunk, a be-
szód- és értelemgyakorlatokhoz szemléleteket 
gyüjtöttünk. Attila látta, hogy a fák levelei 
hullanak. Ezt észrevette, a tényt tudomásul is 
vette, de nem elégedett meg vele. 

— Miért hullanak le a falevelek? — kérdezte. 
Erre mást nem mondhattam az elsőosztályos 

gyermeknek, mint ezt: 
— A levél a fák ruhája. Jön a tél. A fák ál-

mosak, aludni akarnak. Mielőtt elaludnának, 
levetik a ruhájukat. 

Attila látszólag megelégedett ezzel a magya-
rázattal. El is maradt mellőlem, de nemsokára 
visszakerült. 

— Tanító bácsi! — mondotta. — Ha a fák le-
vetkőznek, télen hideg lesz, a hó is esni fog. 
Akkor ezek a fák megfáznak. Mivel fognak be-
takaródzni? 

íme, Attila lelke a vetkőzés, a hideg, a meg-
fázás képzetét, amit tapasztalat útján szerzett, 
nem tudta kapcsolatba hozni a levélhullással, 
a fák vetkőzésével, mert ott volt a hideg, ami 
ellen ő takaróval szokott védekezni s ezt a 
tapasztalás belevonta az összehasonlítás útján 
történő következtetésbe. Nem talált kielégítő 
kapcsolatot, tehát tovább érdeklődött. Éreztem, 
hogy neki nem beszélhetek a nedvkeringésről, 
ennek megszűnéséről, a növény takarékoskodó 
életéről, a megszűnő energiákról, de azzal is 
tisztában voltam, hogy neki feleletet kell ad-
nom, azért ezt mondtam: 

— Majd leesik a hó s az lesz a fák takarója. 
Attila azonban ezzel sem elégedett meg. 

Mindenáron át akarta lépni a tantervszabta 
határokat. Az ő gondolkozása már valahol a 
IV. osztály derekán akart csatangolni. Ide 

azonban nem vezethettem, mert az értelmi ne-
velés ekkora ugrást nem enged meg. 

— A fák ágain nem áll meg a hó. Elolvad. 
A szél is lefújja, a fák mégis megfáznak, — 
mondotta Attila. 

— Ez igaz. Hanem mikor te alszol, betaka-
rod-e a fejed? 

— Nem. 
— A fejed tehát szabadon van. Érzed, hogy 

fázik! 
— Nem érzem. 
— Látod, Attila, így van a fa is. Amelyik 

része kinn van a földből, az nem fázik meg. 
A gyökere benn van a földben. Azt a hideg 
ellen védi a föld is, meg a hó is. (A föld mele-
gére már nem mertem hivatkozni.) 

Ebbe az igaz is, nem is magyarázatba Attila 
látszólag megnyugodott. Lehet azonban, sőt 
valószínű is, hogy lelke ezeket a képzeteket 
ezután sem tudta kellően rendezni, kapcsolni s 
valami kétség, sejtés még mindig maradt a lel-
kében. Sajnos, Attilának még egy-két évig vár-
nia kellett, míg a tapasztalattól eljutott a tiszta 
igazsághoz. És hányszor, de hányszor vagyunk 
ehhez hasonló helyzetben, különösen a kisebb 
gyermekeknél! 

El kell ismernünk, hogy az érzéki észrevéte-
leken alapuló tapasztalat egyik főforrása a 
tudásnak, de — mint a fenti esetből is látjuk — 
a tiszta, nyers észrevevés, a tapasztalát még 
nem tudás. Ez csak a tudásnak alapja. A tu-
dáshcz, az igazi tapasztaláshoz csak az észre-
vevések feldolgozása útján jut el a lélek, még-
pedig kemény munka útján, amihez nagy gya-
korlat, óvatosság, iskolázottság s az értelemnek 
bizonyos fejlettsége szükséges. Igazán, helye-
sen tapasztalni csak az tud, aki ezekkel a fel-
tételekkel rendelkezik. 

És itt jutunk el ahhoz a gondolathoz, mely 
az újabb módszerjavító törekvések lényege. 
Ezek sok-sok érzéki észrevevésen alapuló ta-
pasztalatot kívánnak. Olyanokat, amelyeket a 
környezetben, az életben szerez a gyermek. 
Tudjuk, hogy azok a tapasztalatok, amelyekre 
a tanítás épül, vagy természetesen adódnak, 
vagy pedig mesterségesen juttatjuk hozzá a 
gyermekeket. Az iskola igazi munkája az, hogy 
ezeket a nyers tapasztalatokat kidolgozza, az 
okozatot és az okot összefüggésbe hozza, a sza-
bályt, a törvényt, a normát belőle levonja és 
alkalmazni tudja. Amint mondottuk, ehhez az 
értelem pallérozottsága szükséges. Ezzel pedig 
együttjár az értelmi nevelés egész területe. 
Minthogy a mai helyes felfogás szerint agan-
dolkozás, a tett, a cselekvés irányításában a 
szívnek ugyanolyan szerephez kell jutnia, "mint 
az észnek, természetes, hogy a nyers tapaszta-
latok feldolgozása közben a levezető folyamat-
hoz érzelmi, erkölcsi vonatkozásokat is kell 
szövögetnünk. Ez másként annyit jelent, hogy 
a tisztán érzéki észrevevéseken alapuló tapasz-
talatot az értelemből és az érzelemből font ké-
szüléken kell átszűrnünk, levezetnünk. Ez egy-
részt azért is fontos, mert, mint mondottuk, az 
érzékszervek nem válogatósak, hanem egyfor-
mán szállítanak jót és rosszat, értékeset, érték-
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telent vegyesen, úgy, amint a környezet, az élet 
a hatásokat nyújtja, másrészt azért, mert az 
érzéki észrevételek egybekapcsolása, logikai 
formálása, elemzése, értelmezése, értékelése az 
értelmet csiszolja, tudásunkat gyarapítja. 

Mert az új iskola módszerében a tapasztala-
toknak ilyen fontos szerepe van, azért a "gyer-
mekeket tapasztalatok után való kutatásra, 
azok keresésére, gyűjtésére is rá kell nevel-
nünk. Ebben az új és a régi iskola között 
valami fordított viszony van. Ugyanis a régi 
iskolában használt Herbart-féle fokozatok sze-
rint a gyakorlati életre való vonatkoztatás 
csak a tanítás végén, az lígynevezett „alkalma-
zásiban történt. Ennek a fokozatnak kereté-
ben olyan tapasztalatokat kellett a gyermek-
nek szereznie, amelyek a nyújtott ismeretnek 
megfelelnek. Ezzel szemben az új iskola mód-
szere a nyers tapasztalatokból indul ki s ezt 
boncolgatva, tisztázva jut el az ismeretekhez. 
Ezt a tapasztalatból leszűrt ismeretet csak az 
analógia alapjának tekinti s ehhez hasonlókat 
kerestet az életben erősítésül, gyakorlásul. 
Tehát az életből vett tapasztalatból indul ki 
s oda jut vissza, de megtisztulva, kidolgozva, 
tökéletesítve. Ekkor a gyermek már nem pri-
mitív módon, hanem tudatosan tapasztal. Az 
analógiák alapján tud következtetni, okoskodni. 

hasonlatosságokat, különbségeket keresni, érté-
keket kiválasztani, értékteleneket mellőzni, 
tiszta képet, tiszta fogalmat alkotni. 

Ez az eljárás pedig „leckét" kíván, mégpedig 
a tanítás előtt is, után is. De nem a könyvből, 
hanem az életből való „leckét". A tanítás előtt 
is meg után is megfigyelések, szemléletek, ta-
pasztalatok gyűjtését. így míg a tanítás előtti 
tapasztalatok feldolgozatlanok, nyersek, addig 
a tanítás utániak már csiszoltabbak, tudatosab-
bak lesznek. A tankönyv maga az élet lesz, , 
mely a tapasztalatokat nyújtja. Ennek az élet-
tankönyvnek magyarázója lesz az iskola, mely 
gondolkoztat, dolgoztat, közben értelmet, érzel-
met csiszol, vágyat kelt, akaratot índít és csele-
kedtet. 

Jól tiidom. valamennyi tantárgy valamennyi 
tanítási egysége nem dolgozható fel előzőleg 
szerzett tapasztalatok s ezek boncolgatása alap-
ján, de azt is tudom, hogy a tantervi anyag 
nagy része igenis feldolgozható. Éppen azért 
haladjunk végig helyi tanmenetünkön s álla-
pítsuk meg, melyek azok a tanítási egységek, 
amelyek előzőleg szerzett tapasztalatok alap-
ján dolgozhatók fel. Ha ezt megtesszük s kö-
vetjük, ezzel nagyban hozzájárulunk a helyes 
módszer kialakulásához s iskolánk színvonalá-
nak emeléséhez. 

KLEB£LSBER€}-EinLÉKVMEP ISZEGEDE^ 
— 1935 április 11 — 

I f i agasztos és kegyeletes ünnepen áldozott 
Magyarország április 11-én a nagynevű kul-
tuszminiszter, gróf Klebelsberg Kuno halhatat-
lan emlékének, dicsőséges pályájának és alko-
tásainak, fölavatva azt a művészi emlékművet, 
melyet a magyar nemzet állított nagy fiának 
Szeged városában. 

A nagy alföldi metropolis hatalmas foga-
dalmi templomában helyezték el gróf Klebels-
berg Kuno remek művészi síremlékét, amely-
nek fölszentelése és ünnepélyes egyházi meg-
áldása az crszág legilletékesebb kulturális fak-
torainak részvételével nagyszabású ünnepen 
folyt le. Az ünnepség előtt való este Szegedre 
érkezett a nagy államférfi özvegye, gróf Kle-
belsberg Kunoné és a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium tíztagú küldöttsége, dr. Szily 
Kálmán államtitkár vezetésével. — Az ünnep 
napján Székesfehérvárról repülőgépen érkezett 
Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, kíséretével együtt. Az ünnepélyen ott 
láttuk József és József Ferenc királyi főherce-
geket, Szeged város sokezer főnyi közönségét, 
az elln'myt nagy miniszter egész rokonságát, a 
Magyar Tudományos Akadémia, az ország vala-
mennyi tudományegyetemének és tudományos 
intézményének, valamint Pesthidegkút község 
és a magyar diákság képviseletét. 

Az ünnepség gyászistentisztelettel kezdődött, 
délelőtt 11 órakor. A requiemet a fogadalmi 
templomban tartották s azon Glattfelder Gyula 

csanádi megyéspüspök pontifikált fényes papi 
segédlettel. A requiemen az összes előkelőségek 
jelen voltak. Utána az ünneplők a templom 
kriptájába mentek le, ahol a szegedi kereske-
delmi iskola növendékei énekeltek, majd Glatt-
felder Gyula püspök fölszentelte a pompás sír-
emléket, mely Óhman Béla alkotása, Kertész K. 
Róbert eszméje nyomán. A vörösmárvány em-
lékmű rendkívüli hatást tett. Szarkofágon fek-
szik Klebelsberg Kuno gróf. Az emlékmű már- ^ 
ványfalára ezt vésték: „Gondolattal, szóval7 
írással és alkotásokkal szerette hazáját és Sze-
ged városát. Virulásuk felett virraszt a föl-
támadásig." Magán a szarkofágon ez a fölírás: 
gróf Klebelsberg Kunó 1875—1932. Fölötte im-
pozáns aranykereszt. Mindez koszorúk özönével 
borítva. 

A requiem után a sokaság a városházára vo-
nult, ott tartották az ünneplő városi közgyűlést, 
melyet Bárányi Tibor főispán nyitott meg 
nagyhatású emlékbeszéddel, melyben Klebels-
berget, mint a város lelkét aposztrofálta és be-
széde végén üdvözölte a megjelent előkelősége-
ket s a különféle hatóságok képviselőit. 

Utána József főherceg tartotta meg emlék-
beszédét, melyben az elhúnyt nagy államférfit 
markánsul jellemezte, mégpedig egyúttal alko-
tásainak fölsorolásával. Elmondta, hogy gróf 
Klebelsberg szervezte meg még Tisza István 
közvetlen megbízásából a külföldön élő magya-
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rok nemzeti védelmét. Megteremtette mesés 
gyorsasággal, példátlan eréllyel és megfontol-
tan a művelődési intézmények kiterjedt háló-
zatát s a magyarságot a föltámadás ösvényére 
vezette. Nagy akaraterővel fejlesztette a tudo-
mányos intézményeket, 5000 tanyai népiskolát 
állított, megszervezte a magyar testnevelést, a 
sportéletet fölelevenítette s kulturális kapcso-
latokat teremtett a külfölddel. Neki mindenre 
telt, amit a nemzet jövője érdekében szükséges-
nek és -hasznosnak tartott. A külföldön magyar 
kollégiumokat állított, amelyek a magyar nem-
zeti szellem agentúrái. Végül magasztalta Kle-
belsberg gróf publicisztikai, politikai és tudo-

mányos munkásságát. Klebelsbergnek mindenre 
jutott pénze, ereje és ideje. 

A főherceg ragyogó beszéde óriási hatást 
tett. E nagy hatás alatt a közgyűlés elhatá-
rozta, licgy a beszédet a díszgyűlés jegyzőköny-
vében örökíti meg. Végül pedig hálás és meleg-
köszönetet szavaztak Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek az ünnep lelkes 
támogatásáért, valamint eredményes munkás-
ságáért a Klebelsberg-emlékbizottságnak. 

Az emlékezetes ünnepély Glattfelder Gyula 
püspök díszebédjén végződött, melyen az ünne-
pély komolyságának megfelelő hangulat ural-
kodott. 

IDEOEIFOBGALIUJIIÍK JÖVŐJE 
ÉS A MAGYAR TAJHILÓIFJŰSÁG 

Irta : Dr. OLAY FERENC 

I. rt 
O s i emberi ösztön a helyváltoztatás, a vágy 
a körülöttünk elterülő és még ismeretlen világ-
nak megismerése, az utazás. Az emberi műve-
lődés, az emberi kultúra történetét a maga tel-x 
jességében meg sem tudnók igazán "érteni, ha 
az ember vándor ösztönét, sóvárgását az isme-
retlen vidékek iránt nem vennők figyelembe. 
Vájjon mit kerestek ősidőktől a forró és mér-
sékelt égövi őserdők közt elterülő övezetben a 
vándor harcosok, kereskedők? A babyloniak 
Indiába, az egyiptomiak az Indiai-óceánhoz, az 
indiaiak Kelet-Ázsiába, a föníciaiak az Atlanti-
óceánhoz, a görögök az északi angol szigetek-
hez, a wikingek Izlandig, a portugál Diaz a 
Fokföldig, Vasco da Gama Indiáig, az olasz-
spanyol Columbus Kristóf Ázsiát keresve Ame-
rikába, az angol Cook James a Csendes-óceán 
szigetvilágához, Peary, Nansen, Amundsen, 
Byrd az Északi, Scott, Amundsen, Shackleton 
a Déli sarkhoz, Julianus barát Közép-Ázsiába, 
Körösi Csorna Sándor Tibetbe, Magyar László 
Afrika belsejébe, Benyovszky Móric gróf Ma-
dagaszkárba, Teleki Sámuel gróf az afrikai 
Rudolf és Stefánia tavakhoz jutnak el külön-
böző céllal, de egyazon ősi ösztöntől hajtva-
űzve, hogy líj meg új földeket felfedezve, új 
életjelenségeket, új berendezkedéseket ismerje-
nek meg s aknázzanak ki. 

Ennek a vándorösztönnek magas tökélyre 
emelt, kulturált formája nyilvánul meg a mai 
idegenforgalomban. Az idegenforgalom nekünk 
magyaroknak pedig még többet jelent, mint a 
nagy és boldog nemzeteknek: nem pusztán ön-
cél, üzlet, haszonhajtó foglalkozás, hanem nem-
zetvédelem is. Magasabb célja, hogy a világ né-
peivel a valóságnak megfelelően ismertessen 
meg bennünket s az idejövő idegenek minél job-
ban tudomást vegyenek tudományos, művé-
szeti és társadalmi intézményeinkről, ezeréves 
történeti szerepünkről, kultúrhivatásunkról. 

A feladat tehát röviden szólva: a magyarság 
helyes megismertetése. Ezt propagandának is 
nevezik, amely általában valamely eszmének, 

fogalomnak — esetünkben ez a fogalom Ma-
gyarország — megismertetése, széleskörű ter-
jesztése, népszerűsítése, erősítése és fenntartása 
azok közt, akik ezt az eszmét, fogalmat rosszul, 
irányzatosan — vagy egyáltalában nem — is-
merik. Fontos és döntő, hogy a propaganda a 
valóságnak megfelelő adatokra támaszkodjék s 
a legalkalmasabb időpontban és légkörben 
fejtse ki tevékenységét. 

Az idegenforgalom és turisztika terén politi-
kának ugyan nincs és nem is lehet helye, de 
bizonyos, hogy az utóbbi két évtized eseményei 
sokkal enyhébben érintettek volna, ha jobban 
ismernek bennünket. Ezért nem lehet eléggé 
hangoztatnunk a helyes felvilágosító tevékeny-
ség szükségességét és bizonyítanunk nagy fon-
tosságát. Jól tudjuk, hogy ezt a nagyobb 
idegenforgalommal rendelkező államok már 
rég felismerték s nagyszerű szervezetek útján 
tájékoztatják a külföldieket. Ha pedig ez áll 
a nagyobb nemzetekre, annál inkább vonatko-
zik hazánkra, hiszen jól tudjuk, hogy idegen-
forgalmunk azért nem tudott oly sokáig fellen-
dülni, mert nagyrészt hiányzott a kellő szak-
értelem és propaganda. Nemrég még egyes kül-
földi várostkban a szállók portásai a leglehe-
tetlenebb mesékkel valósággal lebeszélték a 
Budapestre igyekvő külföldi utazókat. Még ma 
sem lehetünk egészen biztosak abban, hogy szór-
ványosan és kevésbbé feltűnő módon, egyes kö-
zeli fővárosokban nem terelik-e más irányba az 
ide szándékozókat. Ennek természetesen már 
inás a rúgója, mint a monarchia idejében: mi-
kor Bécs érdekében nyomták el Budapestet. Ér-
dekes például, amit egy izlandi ismerősömtől 
hallottam. Amikor első alkalommal jött Ma-
gyarországra, Hamburg—Berlin közt egy úti-
társának elmondta, hogy Budapestre készül. 
Az igyekezett lebeszélni tervéről, mert Buda-
pesten nincs mit látni, nagy a piszok, mint 
afféle keleti városban és nagy a nők erkölcs-
telensége stb. Másvalaki említi, hogy oly hie-
delemmel találkozott, mely szerint nálunk forró 
éghajlat van és sátrakban laknak az emberek. 
Egy belga orvost nemzetközi kongresszusra 
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családja azért nem akart Budapestre engedni, 
mert itt nem lenne még gyógyszertár sem. Egy 
angol vikárius elhitte, hogy nálunk a több-
nejűség dívik, viszont olvassuk, hogy két hol-
landus tanító nagy lelkesedéssel és bámulat-
tal tanulmányozva intézményeinket, távozásuk 
előtt még csak azt a kérést tették fel, hogy 
látni szeretnék a barlanglakókat! Meg is mu-
tatták 'útikönyvüket, amely néhány hajlékta-
lannak homokba vagy falba vájt lakását úgy 
ismertette, hogy az olvasó csakugyan barlang-
lakó ősemberekre volt kénytelen gondolni. Né-
hány éve egy francia egyetemi városban egyik 
elemi iskola igazgatónője azt kérdezte tőlem, 
elkiildheti-e vájjon nyugodtan tanárnő-leányát 
Budapest megtekintésére, lehet-e este az utcán 
járni s vannak-e nálunk háromemeletes házak 
is 1 Egy egyetemi tanár a magyarországi vad-
lovakról érdeklődött, míg a másik örömmel 
ölelte meg a nála jelentkező magyar diákot, 
mint a világháborúban szövetséges nemzet fiát, 
hogy azután bizonyítványában születési helyéül 
azt írja be: Budapest, Románia! Egy tanárnő 
arra a kérdésemre, tudja-e, kik voltak Német-
ország szövetségesei a világháborúban, nem 
tudott megfelelni s mindörökre megsértődött, 
amikor azt kérdeztem, hogy Bulgária Európá-
ban van-e? Fogalma sem volt ugyanis róla. 
Igen jellemzőek azok a levélcímzések, amelyek 
Budapestet más országok városává teszik meg. 
Gyűjteményemben van egy párizsi nagy kiadó-
cég címzése, amely Budapestre, Romániába 
szól, majd ezt Ausztriára helyesbítették. Egy 
grenoble-i kiadó ugyancsak Romániába, egy 
egyiptomi világcég Csehszlovákiába, egy nagy 
olasz turistaszervezet Romániába, Berlinből 
egy kiadócég Csehszlovákiába, egy berlini egye-
temi könyvkereskedés pedig Bulgáriába irányí-
totta Budapestre szóló levelét. Hasonló esetek 
nagy számát lehetne még idézni. Mindez azt 
mutatja, hegy a külföld bizony meglehetősen 
tájékozatlan és közömbös. Ritkaság, hogy va-
laki maga járna az után, hogy megbízható fel-
világosításokat kapjon egy őt közvetlenül nem 
érdeklő országról. És ez nemcsak Magyar-
országra vonatkozik. A külföldet járók nem 
egy idegennel találkoznak, akiknek édeskevés 
fogalma van akárcsak Európa viszonyairól is. 
Saját országát, saját gyarmatait kitűnően is-
meri, esetleg valamit tud szövetségeseiről is, de 
már a többiről szép, ha azt tudja, hogy a vilá-
gon vannak. Természetesen nem mindenki eny-
nyire tájékozatlan. De ezeket a jelenségeket 
figyelmen kívül hagyni könnyelműség lenne. 
Ne hanyagoljuk el tehát s ne fáradjunk bele a 
felvilágosító munkába. 

Az örvendetesen kialakult kulturális kapcso-
latokkal, amelyekben Magyarország jelentős és 
vezérszerepet visz, ugyancsak szoros vonatko-
zásban áll a hazai idegenforgalom emelése és 
annak a lakosság minden körében való meg-
értetése és ismertetése. 

Önkéntelenül is felmerül az előadottak után 
az a gondolat, hogy az idegenforgalmi szerve-
zeteken felül, hol kell még azokat a tényezőket 
keresnünk, amelyek rendszeresen kiépített el-

vek alapján szolgálják ezt a nemzeti felvilágo-
sítást és a nemzeti vagyonnak oly igen szük-
séges gyarapítását? 

Közel áll a gondolat, hogy a tanárságnál, 
tanulóságnál és ifjúságnál megfelelőbb, célra-
vezetőbb nem lehet senki és semmi sem. Az 
ideális, magasabb szempontok kidolgozása és 
végrehajtása jobb kezekbe nem tehető le. 

Csak a feladat félreismerésének tudhatjuk be 
azt a felfogást, amely az idegenforgalom fon-
tosságának megértetését csak ott tartja kí-
vánatosnak, ahol az éppen alkalomszerű. Még 
inkább félreértésnek kell minősítenünk azt, ha 
rendszeres utasítás kibocsátására gondol va-
laki, mert csak arról lehet szó, hogy egységes 
elvek alapján minden tanévben kellő kiokta-
tásban részesüljenek a tanulók. Egyébként is az 
előadottakban foglaltakat a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter Ür elvben tudomásul vette, a 
külföldi magyar tudományos intézményeket 
adatgyűjtésre felhívta, az illetékes miniszteriá-
lis ügyosztályokat, a m. kir. külügyi és keres-
kedelemügyi miniszter urakat, valamint az 
Orsz. Közoktatási Tanácsot pedig meghallgatta. 

Az ismertetett 1933. évi július 3-án kelt javas-
lat után, de az abban foglaltaktól függetlenül, 
kétízben is történt intézkedés az idegenforga-
lomnak előmozdítása érdekében. Az egyik az a 
jelentős rendelkezés, amely az Országos Ösz-
töndíjtanács útján a külföldre menő magyar 
ösztöndíjasok figyelmét felhívta az idegenforga-
lom előmozdítása terén elérhető eredményekre 
s e célból az ösztöndíjasokat a kereskede-
lemügyi miniszter útján tájékoztató füzetekkel 
látták el. A másik rendelkezés még közelebb 
állt az eredetileg tervezett akcióhoz, amennyi-
ben a középiskolákban idegenforgalmi előadá-
sok tartását célozta. Az Országos Idegenfor-
galmi Tanács ugyanis 1933. évi november 
hóban azt a javaslatot tette, hogy az ille-
tékes tankerületi főigazgatóságokkal és iskola-
igazgatóságokkal egyetértésben az egyes isko-
lák helyiségeiben, esetleg az önképzőkörökben, 
a tanításra szánt szorgalmi időn kívül az ifjú-
ság részére idegenforgalmi előadások tartása 
engedélyeztessék. Az engedély az idegenforga-
lom gazdasági és kulturális fontosságáról szóló 
20 előadás tartására megadatván, a beérkezett 
jelentések a tanulóság érdeklődéséről adtak 
számot. 

Kétségtelen, hogy a kérdés önmagában véve 
is felkelti az ifjúság figyelmét úgy hazafias, 
mint gazdasági jelentőségénél fogva s annak 
beható tárgyalása csak a legkedvezőbb ered-
ményt biztosíthatja. Az előadottak után az aláb-
biakban csak e nagykihatású kérdés érdem-
ben való felvetőjeként óhajtok szerepelni, hogy 
esetleg gyakorlatibb, szakszerűbb mielőbbi ke-
resztülvitelnek legyek szószólója. Ha ez sike-
rülne, úgy a kezdeményezésben rejlő elsőbbség 
mindenesetre előnyöket biztosítana nekünk a 
magyar idegenforgalom kifejlesztésénél. 

Az idegenforgalom kérdésének tárgyalása 
nemcsak a felnőttek körében, hanem a tanuló-
ifjúság között is életbevágóan fontos lévén: 
a) szükséges az idegenforgalom gondolatának 
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megszerettetése és ennek kapcsán az égető ma-
gyar kérdések megismertetése; — b) szükséges, 
hogy az idegenforgalom gazdasági jelentőségé-
vel tisztában legyen a fiatalság, hisz nem egy 
külföldi államnak létalapja az idegenforgalom; 
— c) különös megértetést kíván az, hogy bizo-
nyos körök fényűzésnek minősítik az idegen-
forgalom érdekében tett kiadásokat, mint pl. a 
bel- és külföldi idegenforgalmi irodák fenntar-
tását, díszes munkák, falragaszok készítését, 
kisebb ajándékokat, meghívásokat stb., amelye-
ket egyrészt a barátságtalan kritika (érdek), 
másrészt a befektetéseknek igen sokszor csak 
évek multán mutatkozó közvetlen haszna foly-
tán a hozzá nem értők haszontalan kiadások-
nak tekintenek s ügyesen kihasználnak olcsó 
ellentmondás céljaira, anélkül, hogy azok-
nak későbbi nagy gazdasági és erkölcsi hasz-
nával törődnének. Ily kifogás tárgyai lehetnek 
még a fényűzésnek látszó hajó- és vasúti ki-
rándulások, a fővárcs egyes építményeinek ki-
világítása, amelyek pedig a lehető leghatáso-
sabban szolgálják az idegenforgalom emelését; 
— cl) szükséges, hogy az ideérkező idegenekkel 

a legelőzékenyebben és barátságosan viselked-
jék mindenki, a szükséges felvilágosításokat 
szívesen adja meg anélkül, hogy ezért jutalmat 
vagy más ellenszolgáltatást várna. 

Egy nyugateurópai nagy ország ellen általá-
nos volt az a kifogás, hogy ott az idegenekkel 
nem a legudvariasabban bántak. Ezzel szemben 
Svájc, Ausztria, Olaszoiszág, Németország, Bel-
gium, Hollandia, az északi államok stb. minta-
szerű tevékenységet mutatnak. Idegenforgal-
munk előnyös emelkedésének, mint említettük, 
fontos tényezője a barátságos fogadtatás s ezt 
ezért tudatosabbá és általánosabbá kell tenni. 

A fentebb előadottakat a tanulóifjúság útján 
lehet a legkönnyebben és legmaradandobban 
elérni. Elsősorban is az alsóbb néposztály gyer-
mekeiről van szó, mint ahol a legkevesebb meg-
értésre találnak az ily későbbi eredményt biz-
tosító elgondolások és ahol a legtöbbször talál-
koznak téves értelmezéssel a fényűzésnek látszó 
kiadások. Viszont éppen a fiatalság tudja ott-
honában a helyes gondolatot a legjobban meg-
értetni és terjeszteni. 

ESZTÉTIKAI VILÁGSÉiíET 
í r ta: Dr. TAKÁCS MENYHÉRT 

A . szépségben csodálatos varázserő rejlik; a 
fáradt üdülést, a pihent szórakozást, a vidám 
örömet, a szomorkodó vigasztalást meríthet 
belőle. Ez a magyarázata annak, hogy mind-
nyájan keressük a szépet és boldognak mond-
juk azt. aki sokat élvezett belőle. De mi a szép, 
hol kell keresnünk és hogyan lehet megtalál-
nunk ezt az éltető és gyógyító erőt? 

Qui bene distinguit bene docet. Kezdjük mi is 
egy megkülönböztetéssel és vizsgáljuk meg, 
hogy mi a természeti és mi a művészi szép, 
mi a természet és a művészet egymáshoz való 
viszonyai 

A fölvetett kérdéssel foglalkozó elméletek tö-
megét két nagy csoportra oszthatjuk. Az első 
csoportba tartozó ú. n. szubjektív elméletek azt 
igyekeznek bebizonyítani, hogy természeti szép 
tulajdonképen nincs, a szépség nem a termé-
szetben van, hanem bennünk és a szépség-érté-
ket magunkból vetítjük bele abba, amit szépnek 
tartunk. Tetszetős ezekben az elméletekben, hogy 
az egész világot szépnek mutatják, hiszen a 
szépség bennünk van, tehát csakis tőlünk függ. 
hogy mit és mennyire látunk szépnek. Súlyos 
hibájuk azonban, hogy nem tudnak kielégítő 
magyarázatot adni a szépség fokozatairól, nem 
tudják megmondani, miért vetítünk az egyik 
dologba több szépet, mint a másikba, miért tart-
juk az egyik dolgot szépnek, a másikat nem. 
Megoldhatatlan rejtély előttük az is, hogy van-
nak dolgok, amelyeknek szépségét általában 
mindenki elismeri, pedig az emberek különbö-
zők és az ízlésen nem lehet vitatkozni. Mindeze-
ken feliil figyelembe kell vennünk az újabb pszi-
chológiai kutatások eredményét is, amely sze-
rint énünknek belevetítése, beleérzése minden ér-

zéki érzetünkben megvan. Ez a belevetítés tehát 
nem sajátosan esztétikai vonás és így nem is 
lehet elégséges a szépség-érzés megmagyarázá-
sára. Kétségtelennek kell ezért kijelentenünk, 
hogy egyedül a szubjektumból, az emberi lélek-
ből és annak működéséből a szépséget nem tud-
juk megérteni. Vizsgálnunk kell tehát magukat 
a szép dolgokat is, át kell lépnünk a szubjektív 
elméletek területéről a másik csoportba, az ob-
jektív elméletek világába. 

Ezek szerint a szépség magukban a szép dol-
gokban rejlő objektív tulajdonság s mi csak 
felfogjuk azt, amikor gyönyörködünk benne. 
M. Dessoir ezen elméleteket bárom csoportra 
osztja aszerint, hogy a természet és a művészet 
egymáshoz való viszonyát miképen határozzák 
meg. Az első csoportba tartoznak azok, amelyek 
szerint a művészi szép azonos a természeti való-
sággal. A művészetnek feladata tehát egyszerűen 
lemásolni a szép természeti tárgyakat. A másik 
csoportba tartozó elméletek azt igyekeznek iga-
zolni, hogy a művészi szépség kevesebb a termé-
szeti valóságnál, csak annak formáját adja visz-
sza, vagy csak a puszta látszatát igyekszik fel-
tüntetni. A művésznek tehát el kell vennie vala-
mit a természeti valóságból, el kell hagynia be-
lőle a matériát, vagy ki kell kapcsolnia azokat 
az érdekeket, amelyek bennünket a reális élet 
tárgyaihoz fűznek s csak így lesz műve művészi 
alkotás. Van végül egy harmadik csoport az ob-
jektív elméletek között, amely a művészi alko-
tást többnek tartja, mint a természeti valóságot. 
A művésznek eszerint ki kell emelnie a dolgok 
mélyebb értelmét, azt a szépséget, amely a ter-
mészeti valóságban rejtőzik, de amelyet az ava-
tatlan szem nem lát meg. 
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Ez elméletek részletes kritikai vizsgálatára, 
sajnos, nem térhetünk ki. Be kell érnünk azzal a 
megállapítással, hogy a szubjektív elméletek 
tarthatatlanok, az igazság az objektív teóriák-
ban keresendő. Van tehát természeti szépség s 
ez benne rejlik a reális élet valóságaiban, a ter-
mészet tárgyaiban és jelenségeiben, a művész 
csak utánozza, illetve a fölösleges és zavaró ele-
mek eltávolításával, vagy a mélyebben rejlő lé-
nyeg kidomborításával elénk állítja a világban 
rejtőző szépet. Mindazok a dolgok, jelenségek, 
történések tehát, amelyeket a művész ábrázol, 
szépek. De melyek ezek a dolgok, milyen termé-
szeti szépségeket ábrázol a művészet1? Vagy ta-
lán fordítva kérdezhetnők, mi az, amit a művé-
szet nem ábrázolhat, mi az, ami nem szép? 

Bármennyire keressük is, nem tudunk ilyen-
nek nyomára akadni, ellenkezőleg, azt látjuk, 
hogy nincs az a dolog, melyet a művészet meg 
ne örökített volna. A képzőművészek megfestet-
ték a levágott állat felboncolt tetemét (a német-
alföldiek egyik gyakran visszatérő témája) épp-
úgy, mint az emberi hullát (például Rembrandt 
Anatómiája), elénk állítják a betegség, nyomo-
rúság, halál majd minden változatát. (Gondol-
junk csak Gros jaffai pestiseseire vagy Géri-
cault Medúza Tutajára, vagy Goya rézkarcaira.) 
Megtaláljuk a közömbös és nem szép dolgok 
kifejezését a zenében is. A mozdony zakatolásá-
tól (Honegger Pacific), a haldokló hörgésétől 
(Strauss Halál és Megdicsőülés) kezdve a nagy 
természet és az emberi élet minden mozzanatán 
át, egészen a „Gyomorrontott ember keserves 
érzései"-ig. A szépirodalomból már példát sem 
hozunk fel, anélkül is tudja mindenki, hogy a 
naturalisták elvből megírtak leplezetlenül és vá-
logatás nélkül mindent, szépet és nem szépet 
egyaránt. 

A művészi ábrázolás tehát nincs bizonyos 
szép dolgokra korlátozva, hanem tárgya lehet 
minden valóság. Minthogy pedig mindaz, amit 
a művészet ábrázol, önmagában is szép és a mű-
vészet csak kiemeli, szemléletesebbé teszi a dol-
gokban rejlő szépséget, el kell ismernünk, hogy 
a létező világ minden valósága szép. A szépség 
nem választható el a léttől, nem más, mint a lét 
megnyilatkozása. Nyomatékkal hangsúlyoznunk 
kell, hogy amikor a létezés és a szépség azonos-
ságáról beszélünk, nem a köznapi értelemben 
vett szépre gondolunk, hanem az esztétikumra, 
amelynek a szép csak egyik alfaja éppen úgy, 
mint a rút, a komikus, a groteszk stb. 

Fölmerül már most a kérdés, hogy mi a lét, 
mi az, ami a szép benyomását kelti, mi az, ami 
tetszik a létezőben? 

Elfogadott metafizikai tétel, hogy minden lé-
tező megnyilvánul valamiképen, állandóan vala-
milyen hatást fejt ki. Létezni annyi, mint hatni. 
Ez a hatás egy bizonyos változás előidézésében 
áll. A változás elsősorban magában a létezőben, 
annak testi, materiális valóságában megy végbe 
és ennek révén terjed át mindenre, ami a létező-
vel kapcsolatban áll. Hogy könnyebben belát-
hassuk ennek a tételnek az igazságát, gondol-
junk arra, hogy minden tárgy, amely környeze-
tünkben található, legyen az épület, szobor, fa 

vagy bármi más, állandóan ki van téve a levegő-
járás, pára, fény stb. hatásának. E hatások alatt 
— normális körülmények között persze észre-
vehetetlenül —• változik a dolog, de egyben meg 
is változtatja mindazt, ami érintkezésben van 
vele. Tehát megváltoztatja a levegőáramlásnak 
irányát, a pára mennyiségét, a fénysugarak út-
ját is. Az a lelki aktus, amellyel a létezők-
ről tudomást szerzünk, maga sem más, mint a 
dolgoknak ránk gyakorolt hatása, tehát egy vál-
tozás, amelyet az bennünk előidézett. 

Kétségtelen, hogy minden létező másképen hat, 
másféle változást idéz elő. A hatásoknak ez a 
különbözősége azonban nem alapulhat a létező 
puszta anyagán, mert hiszen akkor annak egy-
formának kellene lennie minden létezőnél, vagy 
legalább is azoknál, amelyeknek materiája fizi-
kailag és kémiailag azonos. De ha az anyag nem 
magyarázza meg a létezők hatásának különböző 
voltát, akkor kell lennie a létezőben az anyagon 
kívül egy más mozzanatnak is, amely nem 
anyagi természetű: ez a létező formája. Ezen a 
formán alapul a hatások különbözősége. Minél 
tökéletesebb tehát a forma, annál tökéletesebb a 
létező. Mivel pedig a szépség azonos a léttel, el-
mondhatjuk, hogy annál szebb egy dolog, minél 
tökéletesebb a formája. 

A világban végbemenő változások kauzális 
kapcsolatban vannak egymással. Minden ckozó 
okozat is egyben, kivéve magát a Teremtőt, aki 
tevékenységével az egész oksort megindította. 
A létezők által előidézett változás tehát nem 
tiszta okozás, nem egyszerű hatás, hanem vissza-
hatás. Reakció egy olyan hatásra, amely a kau-
zalitás láncán visszafelé haladva, végső sorban 
a Teremtő tevékenységéhez vezet. Ámde minden 
hatás kifejezi azt az okot, amely életre hívta. 
A létezők ránk gyakorolt hatásának, vagyis an-
nak a lelki tevékenységnek, amellyel a dolgot 
megragadjuk, szintén ki kell fejeznie mindazo-
kat a tényezőket, amelyek létrejövetelében sze-
repet játszottak. Ki kell fejeznie a dolog anyagi, 
testi valóságát, formáját és azt a távolabbi ha-
tást, amelyre a dolog reagál 9 amelyben végső 
sorban a Teremtő őstevékenységét ismertük fel. 

Megállapítottuk, hogy a szépség azonos a lét-
tel és kimutattuk azt is, hogy a létezés állandó 
hatás kifejtésében áll. Ebből következik, hogy a 
szépség maga is hatás s így ki kell fejeznie azo-
kat a tényezőket, amelyekről a létezőknek reánk 
gyakorolt hatása kapcsán megemlékeztünk. A tet-
szés a dolgok szépségének felfogása, tehát az az 
első gyönyörérzés, amely a szép megpillantása-
kor keletkezik lelkünkben a behatóbb esztétikai 
szemlélet során a testi, majd a formális szépség 
megragadása után az örök isteni szépség fel-
fogásával tetőződik be. E megállapításunkat a 
pszichológiai vizsgálat is megerősíti. 

A szépség, legyen az természeti szép, vagy mű-
vészi alkotás, mindjárt az első pillantásra meg-; 
kap bennünket. Ez szoros értelemben véve még 
esztétikai tetszésnek nem nevezhető, hiszen tu-
lajdonkép még nem is adtunk »számot magunk-
nak arról, hogy mit is láttunk. Futólagos be-
nyomás ez, amely csupán a nagy kontúrokat 
látja meg. Inkább csodálkozáshoz, elálmélkodás-
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hoz hasonlít, mint a dolog szépségében elmélyedő 
gyönyörködéshez. 

A szoros értelemben vett esztétikai tetszés a 
szép dolog tárgyi megragadásával kezdődik. 
Ennek során felismerjük, hogy mi az, amit első 
pillantásra szépnek éreztünk, egy szép tájék, 
vagy egy emberi alak stb. Ezzel a felismeréssel 
a tárgy materiális, testi valóságát ragadjuk 
meg, persze a hozzátartozó formai mozzanatok-
kal együtt. Meglátjuk tehát a szoros értelem-
ben vett anyagon kívül a színharmóniákat, a 
vonalak összefüggését, a mozgások ritmusát, az 
alakok nagyságát és arányait egyaránt. Ugyan-
így van ez a költői és a zenei müveknél is. Itt 
a tárgyi felismerés kapcsán megértjük, hogy 
kiről-miről beszél a művész, mi a mondatok, 
zenei gondolatok értelme, hogyan kapcsolódnak 
ezek össze egy történetté, egy zenei egységgé. 
ÄV tetszésfolyamat eme stádiumában tehát a 
dolog testi, materiális szépségét fogjuk fel. 

Ez azonban még korántsem elég a műélvezés-
hez. Nagyon jól ismerhetjük egy kép minden 
színét és alakját, emlékezetünkbe véshetjük egy 
költemény minden szavát és mondatát, megért-
hetjük egy zenei mű minden motívumát és frázi-
sát, a mű maga mégis hidegen hagy. Az igazi 
gyönyörködés akkor kezdődik, ha megértjük a 
.műalkotás, vagy a természeti szépség lelkét, 
'mosolygó, vagy bánatos, ábrándozó, vagy élet-
kedvtől lüktető hangulatát. Az esztétikai tet-
szésnek ebben a fázisában a formális szépséget 
Ragadjuk meg. 

Van azután az esztétikai tetszésnek még egy 
mozzanata s ez az igazi szépérzésnek betető-
zése. Valami csodálatosan megtisztító és fel-
emelő, valami extatikus érzés ez, amely talán 
ii legerősebben a természeti szépség meglátá-
sakor fog el bennünket. Ki ne érezte volna az 
Álpesek vagy a tenger megpillantásakor, hogy 
.megnyílik, kitárul a lelke, hogy szeretne sírni 
_és nevetni, magasba röpülni és a mélységbe zu-
hanni, szeretne megsemmisülni, — szeretne 
.imádkozni, A gyönyörködésnek ez az utolsó 
jnozzanat a koronája, amikor elmerülünk az 
Isten szépségének szemléletében. 

Az esztétikai tetszés megragadja a szép hatás-
ban rejlő három tényezőt: a materiális, a for-
jnális szépet és az Isten szépségét. Kérdés, hogy 
.milyen lelki tevékenységgel történik ez a meg-
ragadás s milyen lelki képességeink játszák 
_abba,n a vezető szerepet. Nem vitás és nem is 
vitatott dolog, hogy az akaratnak a legkisebb 
szerepe van a műélvezésben. Hiszen a tetszés 
egy ránk gyakorolt hatás felfogása, tulajdon-
képen, tehát passzivitás. A lélek aktív ténye-
zőjének, az akaratnak tehát nem sok része lehet 
benne. De nem illeti meg a vezető szerep az 
érielmet sem. Az értelem munkájában ugyanis 
mindig bizonyos megkülönböztetés van. Meg-
ismerni az igazságot éppen annyit jelent, mint 
jnegkülönböztetni attól, ami nem az. Az eszté-
'tikai élmény ezzel szemben egy egységbe fog-
lalva közli veljiuk a hatásban rejlő hármas 
szépséget. Amikor egy szép dologban gyönyör-
ködünk, nem választjuk szét annak materiális 
és - formális szépségét s nem gondolunk arra, 

hogy lelkesedésünket az isteni szépség meg-
látása gyújtotta fel. Egyszerűen élvezzük a 
szépet s minél tovább nézzük, annál jobban él-
vezzük. Az esztétikai tetszésben tehát a vezető 
szerep nem az akaraté és nem is az értelemé, 
hanem az érzelemé. Szeretettel kell magunkévá 
tenni a szépséget. 

Ismerve az esztétikai tetszés pszichológiáját, 
nagy vonalakban tájékozva vagyunk a műalko-
tás munkájáról is. Hiszen azt szekták mondani, 
hogy a műélvező utána éli a művész alkotó 
munkáját. Ha tehát ezt a tételt megfordítjuk, 
az következik belőle, hogy a művészi alkotás 
sem más, mint egy magasabbrendű és megörö-
kített esztétikai tetszés. A művész nem tesz 
egyebet, mint megragadja a szépséget és élmé-
nyét közli velünk, megmagyarázza nekünk. De 
mint a műélvezós, a művész munkája is csak 
akkor teljes, ha megragadja és megmagyarázza 
az esztétikai hatásban rejlő mind a három 
szépséget. Ha bármelyik e három köziil hiány-
zik a műalkotásból, tökéletlen az. A testi szép-
séget visszaadó ábrázolás magában nem is mű-
vészi munka, ha még oly élethű is. Ezért nem 
művészi alkotás a fotográfia. Nem tagadhatjuk 
már meg a „művészi" jelzőt az olyan alkctás-
tól, amely vissza tudja adni a formális szép-
séget is, tehát az ábrázolt dolog lelkét, hangu-
latát. Bizonyos múló esztétikai érzést kétség-
telenül már fölkelthet bennünk az ilyen mű, 
de tartós gyönyörűséget szerezni még nem tud. 
Alig próbálunk elmélyedni benne, már is üres-
nek, unalmasnak találjuk. És érdekes meg-
figyelni, hogy ez az unalom-érzés mindig bizo-
nyos deprimáltsággal jár. A legjobban talán a 
rossz, vagy rosszul előadott zenei művek hall-
gatása közben fog el ez a levertség, a céltalan-
ságnak és hiábavalóságnak szinte meghatároz-
hatatlan érzése. Ez a lehangoltság ellenlábasa 
annak az extatikus érzésnek, amelyet a művészi 
tetszés betetőzéséljek mondottunk. Az unalmas 
mű nem tudja megéreztetni a világban min-
denütt uralkodó isteni szépséget, Isten nélkül 
pedig valóban céltalan és hiábavaló az életünk. 

Az a fokozatos elmélyülés, amelyet az esz-
tétikai tetszés pszichológiájában felismertünk, 
jnegvan, sőt metafizikai megállapításaink sze-
rint meg kell lennie az esztétikai világnézet ki-
alakulásábap is, mert hiszen ez sem más, mint 
a nagy mindenségben uralkodó szépség meg-
ismerése. Fel kell tehát ölelnie mindazokat a 
tényezőket, amelyekből a szépség kialakul. 

A szépet kereső lélek világfelfogásában is 
van tehát egy időszak — a korai ifjúságban —, 
amikor érzi a szépség vonzóerejét, lelkese-
dik érte, anélkül, hogy valójában' elmélyedne 
benne. Amikor csak a nagy kontúrokat látja 
meg, amikor gyönyörködése még inkább val-
lásos rajongás, csodálkozás a nagy világ har-
móniáján, mint igazi testet-Ielket ismerő szép-
érzék. 

Ezután jön csak a testi szépség felismerése, 
amelyre — mint Platón monilja gyönyörű dia-
lógusában, a Symposionban — az Eros vezet el. 
„Aki helyesen akar a célra tömi, már ifjúkorá-
ban kezd a szép testekre ügyelni s ha jól iga-
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zítja a vezetője, előbb egy testet szeret." És 
akit szeret, annak ismeri és élvezi minden szép-
ségét, mosolya varázsát, szeme ragyogását, moz-
dulatai ritmusát, hangja csengését. De Eros 
megszépíti az egész világot. Azt a mosolyt, 
amely széppé varázsolta a szeretetet, szépnek 
találja minden arcon, azt a kifejezést, amely 
beszédessé tette a szemét, mások szemében is 
meglátja, járása ritmusát, hangjának csengé-
sét felismeri más emberi alakon is, és „amint 
ezt megértette, minden szép test szeretőjének 
kell lennie". így vezet el Eros a szép test sze-
retetétől a testi szépség szeretetéhez. 

De minél jobban szereti a test szépségét, 
annál inkább igyekszik azt megismerni, titkát 
kifürkészni. Keresi, hogy mit is akar kifejezni 
az a szép mosoly, az a megkapó pillantás, az a 
mozdulat, az a hang, amely gyönyörködteti. Is-
merni akarja azokat a vágyakat, érzéseket, gon-
dolatokat, amelyekből fakadnak, ismerni akarja 
a lélek ama tulajdonságait, amelyek széppé te-
szik a testet, ismerni akarja a szép lelket. És 
ekkor már „többre kell becsülnie a lelki szép-
séget a testinél". 

A lelki szépség szeretete végül elvezeti ahhoz, 
aki a lelket magát is széppé tette: Istenhez. 
Ősak az, aki fel tud emelkedni hozzá, aki meg 
tudja látni minden teremtményben az ő „rend-
kívüli csodálatos szépségét", csak az képes fel-
fogni a nagy világból feléje áramló szépség 
gyógyító és éltető erejét. Az igazi szépérzés az 
isteni szépség meglátása, az igazi esztétikai 
világnézet Isten szeretete. 

A szépségszerető léleknek elmélyülését, Is-
tenhez emelkedését igazolja a legnagyobb mű-
vészek élete. Rembrandt képeinek egyre telje-
sebb átszellemülése, Greco kései vallásos tárgyú 
festményeinek „megnyújtott égi lényei", Tinto-
retto élete végén alkotott remekei (a Scuola di 
S. Rocco-ban), mind erről az elmélyedésről be-
szélnek. 

Ezt látjuk Michelangeló-nál, akinek egyik 
első szoborműve az erősen testies firenzei 
Bacchus, míg az utolsók közt a Mózest és a 

firenzei dóm Pietá-ját találjuk. Dante haláláig 
dolgozott a Divina Comediá-n, Madách költői 
pályája zenitjén írta az Ember Tragédiáját, 
Beethoven utolsó művei között komponálta a 
Missa solemnist és a IX. szimfóniát, Liszt pe-
dig a legbensőségesebb vallásosságban, mint 
Isten szolgája fejezte be életét. Az igazi mű-
vésziéleknek tehát el kell jutnia arra a magas : 

latra, ahol az örök isteni szépségben gyönyör-
ködhetik. 

Az a szükségszerűség, amellyel maga a szép-
ség elvezeti a lelket Teremtőjéhez, biztatást 
nyújt arra nézve, hogy korunk forrongó művé-
szete is megtalálja a fejlődés helyes útját. Hi-
szen egy stílus, egy művészeti irány nem más, 
mint korának esztétikai világnézete. A stílusok 
fejlődésének, a művészettörténetnek is végig 
kell tehát mennie azokon az állomásokon, ame-
lyeket az esztétikai világnézet kialakulásában 
fölismertünk. A múltban meg is találjuk eze-
ket az állomásokat. A középkor román és gó-
tikus művészetét bízvást úgy tekinthetjük, mint 
korai fiatalságunk szópségrajongását. A test 
szépségét ez sem igen ismeri, csak a nagy össze-
függéseket látja, a román és gótikus plasztika 
alakjai nem igazi testek, csak az architektúra 
részei. A gótikus építészet pedig majdnem 
anyagtalan. Vallásos rajongás ez az egész mű-
vészet, lelkes álmélkodás a teremtett világ szép-
sége fölött. De a testi szépség kultuszának is 
megvan a maga kora: a renaissance. Az érdek-
lődés központjába ekkor az emberi test kerül, 
annak érzéki szépségéhez igazodik minden, nem-
csak a festészet és a szobrászat, hanem még az 
építészet is. És a renaissance test-imádata után, 
a művészet egyre jobban befelé fordul, a lélek 
szépségei felé. Kilengések, túlzások és vissza-
esések voltak és vannak, de az irány nagyjá-
ban ugyanaz a barokktól az expresszionizmusig. 
Nem kell tehát aggódnunk a művészetünk jövő 
fejlődóséért sem, a lelki szépség kimerítése után 
el kell jutnia annak az isteni szépség kultuszá-
hoz is, mert az esztétikai világnézet vallásos 
világnézet. 

^ É P I S K O L i l W K Á L L A T - É S I Ö V É 3 Í Y Y É D E L 1 S E 
A Z 1 9 S 3 / 4 . T A I É V B E B í . 

Összeállította : F O D O R ÁRPÁD. 

l i n n e k a cikknek keretében közölt táblázat 
azoknak a jelentéseknek az alapján készült, me-
lyeket a kir. tanfelügyelőségek a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumba és az Országos 
Állatvédő Egyesületbe a 46.695—1933. VI. számú 
miniszteri rendelet alapján beküldtek. Régeb-
ben az Országos Állatvédő Egyesület külön év-
könyveket adott ki erről a tárgyról, majd az 
Állatvédelem című lapban számolt be évenkint. 
Minthogy azonban az Országos Állatvédő Egye-
sület beleolvadt a Magyar Cserkészszövetségbe, 
az Állatvédelem című lap pedig megszűnt, azért 
ezen a helyen számolunk be a népiskoláknak az 
állat- és növényvédelemre vonatkozó munkás-
ságáról. 

Nézzük először az összes iskoláinkra vonat-
kozó végeredményt. 7523 iskolánk van, minden-
fajta együttvéve. (Népiskola, polgári, középis-
kola, tanítóképző & felsőkereskedelmi.) Ezek-
ből 4767 küldött be jelentést a madarak és fák 
napjáról, de valószínű, hogy majdnem minden 
iskola megtartotta az ünnepélyt, csakhogy nem 
küldött be jelentést. 700.000 tanuló és 100.000 
szülő vett részt a Madarak és Fák Napja ünne-
pélyén. 3500 iskolában folyt télen a madárete-
tés. 2350 iskolának 240.000 tanulója tette le az 
Országos Ifjúsági Állatvédő Liga fogadalmát. 
Végre 3400 iskolának 270.000 növendéke 444.000 
fát ültetett. Szép és: eredményes munkásság ez, 
melynek pedagógiai, közművelődési és közgaz-
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Beszélő számok iskoláink 1933 /4 . tanévi állat- és növényvédelméről. 

Kir. 
tanfelügyelőség 

« 
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159 130 7.000 100 1.200 130 7.000 159 159 159 82 7.000 33.192 
375 210 14.700 67 9.881 68 9.414 7Í 59 93 68 1.500 2.051 

87 87 11.117 68 2.556 17 4.877 60 39 87 87 4.806 11.807 
250 250 39.232 75 1.900 26 3.192 41 71 103 250 39.232 10.557 
111 20 3.064 15 300 7 982 17 17 17 20 1.819 8.291 
324 45 13.262 45 3.429 40 6.409 37 50 51 43 2.976 6.379 
180 114 25.360 100 1.200 13 3.520 45 45 48 19 297 750 
128 128 16.588 100 1.000 10 1.646 84 128 128 22 828 3.167 
351 308 36.321 200 7.964 239 23.943 262 265 263 280 19.901 110.689 
259 259 31.647 30 1.000 65 6.984 63 82 82 186 6.828 2.806 
189 120 17.867 53 950 45 7.439 71 71 78 68 8.112 10.431 
158 43 21.486 30 300 28 13.735 21 25 28 28 2.068 4.310 
197 140 31.258 95 4.743 55 9.843 123 121 139 140 10.623 44.280 
271 255 42.757 115 13.153 112 15.073 151 174 205 212 16.035 21.037 
302 252 24.270 140 1.400 244 14.525 74 74 74 189 10.489 16.783 
140 87 23.209 51 1.745 52 9.736 45 74 116 89 5.826 15.621 
222 139 28.114 80 8.090 216 24.860 201 187 222 222 28.203 20.016 
598 61 3.267 17 2.300 18 2.335' 16 16 16 23 1.133 8.413 
442 65 9.036 45 1.239 56 7.257 48 66 66 70 9.638 1.740 
167 160 22.236 50 721 41 4.512 61 98 132 87 5.299 6.851» 
398 282 37.843 282 17.880 282 15.390 158 270 356 203 9.718 63.361 
167 134 14.592 52 1.995 126 4.422 93 113 122 134 5.354 9.881 
241 183 20.938 84 2.912 49 9.624 85 106 117 93 4.687 7.544 
315 264 26.668 73 3.964 128 11.390 126 133 133 264 16.659 54.659 
321 321 31.471 36 561 44 3.211 59 59 59 90 1.700 3.054 
386 119 17.301 53 3.099 46 640 71 72 77 71 4.532 9.728 

.150 30 7.000 25 2.500 20 600 25 28 25 36 7.572 2.000 

6.808 4.198 563.604 2.078 92.200 2.177 222.570 2.171 2.602 2.999 3.075 231.855 349.398 
— 61-7 — 30-5 — 31-9 — 31-9 38'2 4 4 5 45 2 — — 

— 52 2 — — — 22-4 — 269 31-5 39-9 40 — — 

Abaúj-Torna 
Baranya 
Bács-Bodrog 
Békés 
Bihar 
Borsod-Gömör-Kishont 
Budapest 
Csanád-Arad-Torontál . 
Csongrád 
Fejér 
Győr-Moson-Pozsony.,. 
Hajdú 
Heves 
Jász-Nagykun-Szolnok . 
Kecskemét 
Komárom-Esztergom . . 
Nógrád-Hont 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun .. 
Somogy 
Sopron 
Szabolcs-Ung 
Szatmár-Ugocsa-Bereg . 
Tolna 
Vas 
Veszprém 
Zala 
Zemplén 
összesen 
Százalék 
1932—33. évi százalék.. 

dasági jelentőségét nem lehet lekicsinyelni. 
A tankerületek között azonban teljes ered-

ményt csak 7 tankerület ért el. És pedig: Bács-
Bodrog vármegye háromféle tevékenységben 
(ünneplés, faültetés, madáretetés), Békés, Csa-
nád—Arad és Nógrád—Hont vármegyék két-
féle munkában, Abaúj-Torna, Fejér és Veszprém 
vármegyék egy irányban. Ezeket megközelítik 
Budapest és vidéke tankeriiletének polgári is-
kolái, melyeknek 98-7%-a ülte meg a madarak 
és fák napját. 

A haladás a mult évhez képest az egyes ágak-
ban 4—12%. 

A népiskoláknak az említett miniszteri rende-
let 1—8. kérdőpontjára vonatkozó számadatait 
a közölt táblázat mutatja. Ezenkívül még a 
9—12. pontoknak megfelelő adatokat kell ismer-
tetnünk. Ezek a tanerőknek másféle állat- és 
növényvédelmi érdemes tevékenységére vonat-
koznak. Sajnos, több tankerületből csak szám-
adatokat kaptunk, az utolsó három kérdésre 
pedig nem kaptunk feleletet. 

Az érdemes egyének névsorából a tanulókat 
ki kellett hagynunk, mert nevük nagyon sok 
helyet foglalt volna el, de kérjük az igazgató-
kat, hogy ezeket a gyermekeket dicséretben ré-
szesítsék. 

A feltűnőbb eredményeket eléít tanítók név-
sora ez: 

Bihar vármegyében: Somogyi István (Okány, 
közs.), — Budapesten: Nagy Gyuláné (VI. ker., 
Váci-út 89., közs.). — Csongrád vmegyében: Sza-
kái Mátyás (Csánytelek, áll.), Magyar Gergely, 
Lajos János, Magyar Gergelyné, vitéz Mészáros 
András, Mogyorossi Rókus (Csongrád, kült. 
áll.), Dóra Lajos (Kiskundorozsma, beit. áll.), 
Sági István, Csépányi Gyula, Kiss János, Ju-
hász Dezső (Kiskundorozsma, kült. áll.), Fekete 
István ig. (Nagymágócs—Árpádtelep, áll.), Bá-
nyai György áll., Tölgyesi Béla közs. (Puszta-
mérges), Mayer Ádám, Gila János (Sándorfalva 
áll.), Palásti Tamás (Szentes áll.), Dobozi Esz-
ter (Tömörkény áll.), Pár is Dezső, Suhajda 
Kálmán, Perepatits Ferenc, László István, Bo-
kor Anna, Nagyági Károly, Vágó Imre, Mik-
lós Sándor (Szeged—Alsóközp. áll.), Dudás 
Ödön, Tenk Imre, Triltsch Nándor, Rovatsek 
Jenő (Szeged—Csengele áll.), Mehreider Nán-
dor, Spang Ilona, Radoné Veress Margit, 
Tuskó László, Hevesi László (Szeged—felső-
közp. áll.), Kardos Jenő, Veszelovszky László, 
Butter Ilona (Szeged—Nagyszéksós áll.), Lázár 
István, Fodor Erzsébet (Szeged—Röszke áll.), 
Bodó Pál, Katona György (Szeged—Szatymaz, 
áll.), Juhász Nándor, Szabó Gyula, Kovács 
Miklós, Jrpási Ernő, Oroszné Nágel Erzsébet, 
Felczán Eva, Szabó Vilma (Szeged—Város-
tanya áll.), Jaksa János (Pusztszer közs.), Ká-
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rolyi Ödön, Soltész Margit, Magyar Kornél 
(Üj szeged közs.). — Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megyében: Bihari Lajos (Jászladány áll.), Soós 
József ig., Mogyorossy József (Tiszaföldvár 
áll.), Wesnitzky Antal ig., (Besenyszög rk.), 
Gusztin Mihály ig., (Jászfényszaru rk.), Orosz-
váry János (Kőtelek közs.). — Kecskeméti tan-
kerület: Ternyik Lajos, Orbán Vince, Szilágyi 
István, özv. Kovács Ignácné (Szánk áll.). — 
Komárom—Esztergom vármegeye: Edelényi 
Kálmán ig. (Felsőgalla rk.), Szabó Jenő plébá-
nos, Csupák Ede ig., Pollák Gyula (Kesztölc 
rk.), ref. tanító (Mccsa), a leventék (Bana ref.), 
ismétlősök (Gyermely rk.), Ifj. Vöröskereszt 
(Sárisáp áll.). — Nógrád—Hont vármegyében: 
Fedák Béla ig. (Bocsárlapujtó áll.), Alexy Já-
nos ig. (Ecseg áll.), Makovics Kálmán (Lipta-
gerge áll.), vit. Bárkányi Pál ig. (Mitravere-
bély áll.), Bundy Miklós ig. (Nagymaros áll.), 
Ssentő János (Csitár közs.), Dianovszki Sza-
niszló ig. (Kazár közs.), Barthó Dániel ig., 
Wabroschné Henter Irén, Schönk Gusztáv, 
Bedő Albert, Nagy Béla, Rácz Sándor, Surányi 
Alajos, Visnovszky László, Paksy Árpád, Rö-
der Alfréd (Salgótarján acélgyár), Schnell 
Gyula (Salgóbánya), Végh Károly ig. (Diós-
jenő rk.), Szilárd János (Érsekvadkert rk.), 
Havasy János (Nógrádszakai rk.). — Sopron 
vármegyében: a közs. elöljáróság Csornán, 
Giczi Albert földmíves (Barbács), Dombos Já-
nos földmíves (Maglóca), felsőbb osztályosok 
(Sopron—Kőhida áll.). — Szabolcs—Ung vár-
megyében: Körtvélyesy Gyula (Nyirlugos rk.), 
id. Berci András és Nagy József gazdálkodók 
(Balsa), Vöröskeresztes csoport (Kótaj), Babies 
János, Nagy Ferenc, Orosz Sándor gazdák 
(Nyírkarán). — Szatmár—Ugocsa—Bereg vár-
megyében: Pócs Sándor ig. (Tiszaszalka áll.). 
— Tolna vármegyében: Madary Gyula (Ten-
gelic áll.), Rokonai Jenő (Györköny közs.), 
Walter Gyula (Bátaszék közs.), Szemerédy 
Miklós (Tamási közs.), Orosz Ede (Medina 
közs.), Bors József (TJzdborjád közs.), Sárosdy 
Kálmán (Döbrököz közs.). — Zala vármegyé-

ben: Nóvák Frigyes ig. (Sümeg áll.). — Zemp-
lén vármegyében: Hegyessy Béla ig. (Mező-
zombor áll.), Rinkó István (Tiszakarád közs.), 
vit. Halay János ig. (Tokaj áll.), Selmeczy Jenő 
(Szerencs áll.). 

Több kir. tanfelügyelő kéri, hogy ezek az ér-
demes egyének felsőbb elismerésben részesül-
jenek. Kiemeli még nevek említése nélkül Bács-
Bodrog vármegye kir. tanfelügyelője a bajai, 
tompái, csikeriai áll., bácsbokodi, borotai, katy-
mári, kunbajai, mélykúti és vaskúti rk. isko-
lák tantestületeit, ezenkívül Nógrád—Hont vár-
megye kir. tanfelügyelője a balassagyarmati 
áll., rk. és ág. h. ev., az ecsegi, kisterenyei, 
bocsárlapujtői, mátranováki, mátraverebélyi, 
nógrádszokoli, salgótarjáni és nagymarosi áll. 
tantestületeket. Balassagyarmat és Salgótarján 
hatóságai a fásítás terén szereztek érdemeket. 

# 

Körlevelet adott ki Bihar vármegye a tan-
kerület alá tartozó iskolák számára, Tolna vm. 
pedig felkérte az egyházi főhatóságokat, Pest 
vm. javasolja, hogy a minisztérium újra kérje 
föl az egyházi főhatóságokat. 

Több iskola együtt ünnepelt Baranyában és 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. 

A másféle állatvédelem rovatában nagyobb-
részt a hasznos háziállatok gondozása szerepel, 
de gondoztak más védett állatokat is (gyík, 
vakondok, denevér). Vadakat etettek (Somogy, 
Zala). Méheket gondoztak (Tolna). Parittyákat 
koboztak el (Jász-Nagykun-Szolnok). Lókínzó-
kat följelentettek (Borsod—Gömör—Kishont). 
Fiókákat neveltek föl, beteg állatokat ápol-
tak stb. 

Somogyban és Zalában a növényeket védték 
a cserebogarak, hernyók, vértetvek pusztításá-
val. Sopron vm. kir. tanfelügyelője azt kívánja, 
hogy az elöljáróságok vonják be az iskolákat 
faültető munkájukba. Sok helyen helyet, fa-
csemetét, faliképeket, a Madarak és Fák Nap-
jára anyagot kérnek. 

9 I A R C Z E L L M I H Á L Y D R . : A M E V E L É S 

A L 4 P V O H A L A I 

í r t a : VÁRADI JÓZSEF 

„A bontakozó életíl eddig ismertetett öt kö-
tetében voltaképen az emberi lélek sajátos meg-
nyilatkozásait figyelhettük meg kortól, nemtől 
és társadalmi helyzettől befolyásolt változatos-
ságukban. A teljes odaadással megfigyelt és 
helyenkint nagyszerűen leírt megnyilatkozá-
sokban szerzőnk megkísérelte a ható tényezők 
által létrehozott lelki eredőknek megállapítá-
sul is. így most már e tapasztalatok értékesí-
tésére: a nevelésre vonatkozó útmutatásokra 
kerülhetett a sor. Ezért van szó ebben a kötet-
ben a neveléstan alaptételeiről. 

A szerző szerint ugyanis a nevelés nem re 
produkáló tudomány, hanem — legmélyebb ér-
telmében — egyéni életet alkotó a priori mű-
vészet. A jó ~névelő semmiesetre se száraz 
szobatudós, hanem lelkét kiárasztó, ihletett 
művész. „Lehet valaki tudós, ismerheti a ne-
veléstan irányait, élhet erkölcsi életet is, de 
ha nem árad belőle a lélektartalom bősége, ak-
kor sohasem fogja birtokolni a nevelő erőt. 
Hiába a sok gyűjtés, ha nincs kisugárzó ener-
gia." A -nevelőnek tehát. világosan megállapí-
tott és szervesen beágyazott elvekre kell épí-
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tenie és el kell sajátítania a tökéletes élet ki-
alakítására alkalmas módszereket. Az első 
tennivaló a nevelés alapvonalaira, a másik pe-
dig annak gyakorlatára vonatkozik. Az alap-
vonalak tisztázása különösen fontos, mert ezek 
kell, hogy a nevelők és neveltek életének maxi-
mái legyenek. 

A könyv bevezetésében ismét hangsúlyozza 
szerzőnk, hogy az ember olyan élő erőközpont, 
aki gyűjtőmunkával gyarapítja magát és egy 
bizonyos színvonalon túl léleksugárzással fej-
leszti embertársait. Az ilyen „sugárzó egyéni-
ség multat feledő és feledtető, jövőt építő és 
erőket kölesönző". Ezért „&ki lélekben erőtlen 
vagy tapogatódzó, az ne vállalkozzék arra, 
hogy emberek lelkéhez nyúljon. Legjobb eset-
ben szállítómunkás lehet, aki a gyermek lelké-
hez juttatja a tudós adatait. Lelket teremtő 
ember azonban sohasem lesz." A mások lelki 
nívó-emelésének mértéke ugyanis egyenes 
arányban van a nevelő személyiségének belső 
tartalmával. „A helyes önnevelésnek tehát arra 
is ki kell terjednie, hogy olyan tartalmas egyé-
niségekké legyünk, akikből szinte sugározva 
árad a másokat nevelő energia és akik öröm-
mel adják másoknak lelki értékeiket. — A leg-
ki váltságosabb lelkek arra is nevelik magukat, 
hogy élő áldozatai legyenek másoknak." Ezek 
az igazán Krisztust követők, mert életüket ad-
ják juhaikért. Szeretetük kiáradásának bősé-
gében önmagukat is készek eltemetni. 

Bizonyos, hogy a nevelői egyéniség nem ala-
kul ki önmagától. A helyesen kialakult és ki-
egyensúlyozott ember nehéz és fáradságos 
munka eredménye. Ezért vizsgálja szerzőnk 
először azt, kik az igazi nevelők és hogyan 
tehetik magukat alkalmassá az igazi nevelő-
munkára. 

A szülőkről szólva, hangsúlyozza, hogy „a 
családi környezet kiverődik a gyermek arcula-
tán". A szülők harmonikus életközössége az 
eredményes családi nevelés előfeltétele. 

A tanítóban olyan hivatott személyt lát, aki 
tudásának ós lelki kincseinek javát áldozza a 
rábízott gyermekekre. Arra kell törekednie, 
hogy oktató munkájával az erkölcsi én, a meta-
fizikai én fejlődését is szolgálja. 

Külön szól a lelkiatyáról és itt hangsúlyozza, 
hogy szülő és tanító akkor jutott el igazán 
a nevelő-hivatás magaslatára, ha maga is so-
kat átvett és megvalósított a lelkiatya hiva-
tásából. 

Különösen tanulságos mindaz, amit a nevelő 
lelki felkészülődéséről mond. Itt ismét kiemeli, 
hogy „a nevelés művészet, mely a lehelet ere-
jével indítja fejlődésnek a gyermeklelket". Ép-
pen ezért, „ha valaki csak száraz, tudós peda-
gógus, akkor csupán az elméleteket akarja rá-
kényszeríteni az élő emberre. Ez ellen pedig 
tiltakozik az élet. Aki azonban megértő és 
ható lélekkel nytíl más emberhez, az érezni 
fogja, hogy amaz neki a lelkét kínálja." Ez az 
a kivételes dinamikus hatás, melyet szerzőnk 
vitaiizmusnak mond. 

Az önismeret akkor vezet gyakorlati ered-
ményhez, ha érezzük, hogy az igazi önismeret-

hez komoly és készséges alázatra van szükség. 
Há élettörténet-látásunkban és életrajz-olvasá-
sunkban állandóan életünk igaz értékeit keres-
sük, akkor jutunk arra az alapra, mely valódi 
önéletismerethez vezet. Ezután következik az 
első pozitív lépés, a napi lelkiismeretvizsgálat. 
Ez ne merüljön ki csupán az elkövetett hibák 
keresésében, hanem terjedjen ki önértékeink 
megállapítására is, hogy önértékelésünk teljes 
és helyes lehessen. Ajánlatosak még: a hosz-
szabb időre visszatekintő önvizsgálatok, a lelki 
gyakorlatok, csendes napok. 

Az állandó önnevelés szükségességének fejte-
getésénél szerzőnk arra is kitér, hogy „régeb-
ben az önnevelés elválaszthatatlan volt az ^ka-
rat szabadságá'-ról szóló hosszadalmas töpren-
gésekkel. Számunkra — jelen beállításban — a 
tettek idején az ,akarat szabadsága' meglehe-
tősen lényegtelen téma. Természetesen nem 
függ minden a tetszésünktől, legjobb szándé-
kaink is dugába dőlhetnek, ha nem vesszük 
eléggé tekintetbe természetünk sötét hatalmait. 
Azonban a lelkünk mélyén lappangó erőkkel 
nem úgy számolhatunk le a legjobban, ha ma-
gunkat kizárólagosan sanyargatjuk, hanem 
úgy, hogy szembefordulunk velük, és idegessé-
geinket, kényszerszokásainkat megérteni ipar-
kodunk, azaz eredetükre, okaikra visszavezetni 
iparkodunk. Az észnek, a kutató értelemnek 
sokkal több szerepe van az önnevelésben, mint 
a puszta fogadkozásoknak és erőfeszítések-
nek. — Csak a tartós, állhatatos önképzés, a 
feltétlen komolyság hozhatja meg a kívánt 
megvilágosodott értelmet és az élet elevensé-
gét szolgáló lendületet." 

A nevelés tárgyáról szóló részben a gyer-
mek-, serdülő- és ifjúkor megismerésével fog-
lalkozik. Itt leszögezi, hogy a „pánoptimista 
és pánpesszimista nevelő világosnak vagy sö-
tétnek láthatja a gyermekvilágot; az igazi ne-
velő azonban — a realitások valóságában élve 
— a jó és rossz együttesét látja és a jó szol-
gájának érzi elhivatott önmagát". 

A megfigyeléssel kapcsolatban óv a meglepe-
téstől és a próbára tevő megkísértéstől. Hiszen 
az igazi megfigyelést a szeretet sugallja, a pe-
dagógiai és pszichológiai tudás csak támogatja 
és értékesebbé teszi. A fontos az, hogy a ne-
velő neveltjét minden esetben a lelki magas-
ságok felé lendítse. 

Az ember nem egyszerű programmelfogadás-
sal fejlődik, hanem lassan: állandó erőfeszítés-
sel alakul. Ezért félreértést kizáró határozott-
sággal hangsúlyozza, hogy „a nevelés végső, 
igazi célja: a természetfeletti értelemben vett, 
az Isten szándéka szerint élő ember kialakí-
tása". 

A nevelés módjainak vizsgálatánál részlete-
sen számbaveszi a lehetséges nevelési eljárá-
sokat és ezek gyakorlati feltételeit. Itt igen 
tanulságosak az életerők elnyomásáról közölt 
megfigyelései és mindaz, amit az erőérvényesí-
tés módszerével kapcsolatban a tekintély elvé-
ről, a személyiség erejéről, az eszmények ne-
velő jelentőségéről és az élményekről mond. 
Mindezekből az következik, hogy „már gyer-
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mekkortól kezdve arra kell törekedni, hogy az 
alsóbbrendű életerők a felsőbbrendű igények 
szolgálatába szegődjenek. Óvakodni kell tehát, 
hogy az életenergiák szabadosan érvényesülje-
nek. Meg kell becsülni az ember minden adott-
ságát, nem szabad ellenséges szemmel nézni 
egyetlen képességét sem, de érteni kell az erők 
direkciójához és transzpozíciójához. A nevelés 
módjai a fejlődő korok szerint mások és má-
sok, de az erők direkciója és transzpozíeiója 
állandóan követendő nevelési mód. A nevelő 
akkor érte el célját, ha az élet egész terjedel-
mével szolgálja az Űr tervei szerint bontakozó 
emberi lelket." 

A jpvel^s eszközeire térve, megkülönböztet 
természetes és természetfeletti ráhatásokat. 
A természetes nevelési eszközök vizsgálatánál 
felhívja a figyelmet arra a tapasztalható 
tényre, hogy egy kultúrforma továbbplántá-
lása és felvétele bizonyos műveltségi fokoza-
tokhoz van kötve. Ezért minél magasabb az 
eszmény, annál kevésbbé közeledhetünk azzal 
akárkihez. „Teljességgel haszontalan erőlködés 
lenne, ha valaki azt venné a fejébe, hogy a 
cigányból azonnal és minden átmenet nélkül 
,lovag'-ot faragjon. Egy-egy életforma csak 
megfelelő műveltség mellett lehet kinek-kinek 
tulajdona." 

A megfelelő eszmények mellett igen fontos 
a nevelő egyénisége. „Vannak nevelők, akik-
hez szeretetük miatt vonzódik a gyermek és 
vannak, akiket szeszélyük miatt kerül, álíha-
tatlanságuk miatt útál, erőszakosságuk miatt 
gyűlöl." Ezért olyan fontosak a nevelésben az 
alanyi eszközök: a szeretet, a szigorúság és a 
következetesség, mely utóbbin észszerű kitar-
tást kell érteni. 

Az alanyi eszközök mellett tárgyi eszkö-
zökre is szükség van. Ezek: a nevelő közvetlen 
észközei és a nevelteknél önként megnyilatkozó 
erőfeszítések. Előbbiekhez sorozzuk az oktató 
irányítást, a jutalmazást és a büntetést; utób-
biakhoz pedig á Játékot, a testedző sportot és 
a cserkészetet, valamint a szellemi munkát ós 
az önmegtagadást. A testneveléssel kapcsolat-
ban hangsúlyozza, hogy „a tornát és egyszerű 
sportot egyformán kell végeznie mind a két 
nemnek. De a leánysport mégis akkor termé-
szetszerű, ha a finomabb, esztétikusabb formá-
kat kedveli és nem feledkezik el a női szemér-
met megillető különös tisztelet és kegyelet 
megóvásáról." Az önmegtagadásra nézve pedig 
alaptételnek veszi, hogy „amelyik ponton túl-
zottan erős az alsóbbrendű életigény, azon kell 
szembeszállni az önmegtagadások eszközeivel". 

Mindezen természetes nevelési eszközök mel-
lett szakavatott tájékoztatót kapunk a termé-
szetfölötti eszközökre nézve is. Ezek közül az 
igehirdetés és a kegyelem kívülről hatnak; a 
kegyelmi eszközök és az aszketikus gyakorla-
tok pedig belülről. 

Az a diadalmas optimizmus, amely immár 
hat köteten keresztül keresi és kutatja az Űr 
rajzolta emberarcot, azt súgja szerzőnknek, 
hogy az tudatos, tervszerű ós áldozatos nevelő-
munkával elérhető és megvalósítható. 

ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ű V E L É S 

Milyen szempontok szerint válasszuk 
ki a színdarabokat műkedvelői 

előadásokra? 
írta : SÜLE DÉNES 

népművelés irányítására hivatott vármegyei 
és helyi bizottságok évek óta szorgalmazták a 
vidéki műkedvelő színi előadásoknak hivatalos 
felügyelet alá helyezését, mert azt látták, hogy 
különösen azok az egyesületek, amelyeknek 
vezetői nem hivatásos népnevelők (lelkészek, 
tanárok, tanítók) egyáltalában nem válogatják 
meg az előadásra szánt színműveket abból a 
szempontból, hogy azok nincsenek-e káros ha-
tással a hallgatóság erkölcsi érzületére. 

A műkedvelő előadások rendezését legtöbb 
egyesület a fiatalabb tagokra bízza, akik bi-
zony már koruknál fogva sem rendelkeznek 
azzal a látókörrel és tapasztalattal, amely ele-
gendő lehetne arra, hogy előzetesen, a kívánal-
maknak megfelelően bírálják el az előadandó 
színdarab értékét. És ezzel a tapasztalatlanság-
gal egyes színpadi írók és kiadók üzleti érdek-
ből igen sokszor vissza is éltek, részben olyan 
darabokat írtak, amelyekkel megtéveszthették 
egyesek jóhiszeműségét, másrészt pedig gon-
doskodtak arról, hogy kétes értékű színpadi 
termékeik az ország legkisebb falujába is el-
jussanak és felkínálkozzanak egy-egy „kassza-
siker" előadásra. 

Viszont azt is el kell ismerni, hogy látatlan-
ban legtöbbször nem sikerül jó színdarabot 
választani, sem a szerző, sem a cím, sem pedig 
a tartalom vázlatos leírása után. A vidéki mű-
kedvelők vezetőinek pedig alig kínálkozik más-
féle módozat a szükséges színdarab kiválasz-
tására, mint a kiadók árjegyzékéből találomra 
meghozatni egy-egy sokat ígérő, de keveset érő 
színdarabot. Sok tanítónak, papnak könyvtárá-
ban százával is ott fekszenek azok az érték-
telen színdarabok, amelyeket találomra így 
hozatott meg. 

A kultuszminisztérium a népművelési bizott-
ságoktól beérkezett hasonló jelentésekből fel-
ismerve ezeket a hiányokat, egyrészt azzal 
igyekezett segíteni, hogy a községi népkönyv-
tárak művei közé is besorolt műkedvelői elő-
adásokra alkalmas színműveket, másrészt pedig 
a színdarabok kiválasztásának könnyítésére 
kiadatta a Műkedvelők Színműtárát, amely 
mintegy 450 színmű tájékoztató leírását foglalja 
magában. 

A Műkedvelők Színműtára kiadásának nem 
az volt a célja, hogy az abban foglalt színmű-
vek kizárassanak a műkedvelői színpadokról, 
hanem hogy megbízható elbírálással tájékozta-
tást nyújtson a műkedvelői előadások rendezői-
nek alkalmas színművek kiválasztására. 

Ennek a tájékoztató füzetnek kiadásával kap-
csolatban azt gondolhattuk, hogy a műked-
velő egyesületek valóban ezeket a megbízható-
ság szempontjából mintegy hivatalosan is el-
bírált színdarabokat igyekeznek előadatni, a 
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színpadi szerzők és kiadók pedig igyekezni fog-
nak színműveiket illetékes helyen bemutatni és 
elbíráltatni abból a célból, hogy a folytatólago-
san kiadandó jegyzékbe szintén felvétessenek. 

Sajnos, nem így történt. A színműtár sem a 
műkedvelők, sem a szerzők és kiadók kívánt 
irányítását nem eredményezte, miért is erélye-
sebb beavatkozás vált szükségessé. 

Mint ismeretes, a 199.900/1934. B. M. és a 
76.600/1934. V. K. M. VII. 1. sz. körrendeletek 
szerint 1934. évi december hó 1-től a rendőr-
hatóságok csak azoknak a színdaraboknak mű-
kedvelői előadását engedélyezhetik, amelyek a 
Műkedvelők Színműtárában fel vannak sorolva. 
Minden más színmű csak a törvényhatósági 
iskolánkívüli népművelési bizottság előzetes vé-
leményezése alapján engedélyezhető műkedve-
lői előadásra. 

A műkedvelő színelőadások a tömegek nemes 
szórakoztatásával, valamint oktató és nevelő 
hatásukkal igen értékes eszközei a népművelés-
nek. De csak az esetben, ha e célra az előadandó 
színműveket helyesen válogatjuk meg. E téren 
azonban igen-igen sok a kifogásolni való külö-
nösen azoknál a műkedvelőalakulatoknál, hol 
az irányítást nem a falu értelmi vezetői, papok, 
tanítók, jegyzők tartják a kezükben, hanem a 
fiatalság felelőtlen hangadói, akik legkevésbbé 
lehetnek hivatottak arra, hogy népművelői te-
vékenységet fejtsenek ki. 

Ugyancsak sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy még olyan egyesületekben is, amelyek ki-
fejezetten nemzetnevelő működésre hivatottak, 
és kötelezettek, mint pl. a levente- és cserkész-
egyesületek, nem egyszer kerülnek súlyos ki-
fogás alá eső színművek műkedvelői előadásra. 
E sorok írójának is többször volt alkalma 
végignézni, helyesebben végigszenvedni olyan 
színdarabok előadását, amelyek ha nem is vol-
tak kifejezetten a jó erkölcsbe ütközők, de 
egyéb vonatkozásban estek kifogás alá, amely 
megállapítással szemben nem egyszer azzal vé-
dekeztek a műkedvelő előadások rendezői, hogy 
ugyanezt a színdarabot a fővárosban is elő-
adták, miért ne lehetne tehát vidéki színpadon 
is előadni. 

Erre is megfelelhetünk. Először is abból, hogy 
egy színdarabot a fővárosban is előadtak, nem 
következik, hogy az kifogástalan színmű, sem 
pedig az, hogy akkor már a vidékre is megfelel. 
Tudjuk, hogy a fővárosban naponként több 
színpadon is játszanak, amely körülmény alkal-
mat nyújt arra, hogy mindenki kiválaszthatja 
a magának vagy családjának megfelelő szín-
darabot. Azután pedig a főváros egymillió la-
kosából aránylag igen kevés a színházba járó 
közönség, alig 4—5%. Míg ezzel szemben a 
falusi, vagy tanyai műkedvelő színelőadást 
az apró gyermektől kezdve úgyszólván min-
denki végignézi. Sőt, tekintettel a jótékony 
célra, mintegy köteles is végignézni vagyoni és 
társadalmi különbségre való tekintet nélkül a 
falu apraja-nagyja, hogy a jótékonyság adóját 
lerójja. Míg tehát a fővárosban, vagy nagyobb 
városokban a lakosságnak aránylag csak igen 
csekély hányadának lelkére vagy erkölcsére 

gyakorolhat hatást egy-egy színdarab, addig a 
falu és tanya népének legszélesebb rétegeit mé-
telyezhetjük meg egy rosszul kiválasztott szín-
darabbal. 

Még talán azt is számításba kell vennünk, 
hogy a városokban inkább csak a tehetősebb, 
tehát az értelmesebb és intelligensebb közönség 
látogatja a színházakat, kiknek erkölcsi felfo-
gását és megítélését nem befolyásolja annyira 
egy-egy színdarab, mint az egyszerű falusi és 
tanyai népét, mely mintegy követendő példát 
lát a ritkán látott színdarab cselekményében 
és a szereplők színpadi magatartásában. 

Milyen szempontok szerint válogassuk ki te-
hát a színdarabokat műkedvelői előadásra? 

Mindenek előtt száműzzük mindazokat a szín-
darabokat, amelyek a vidéki nép erkölcsét ve-
szélyeztethetik. Amikor a kormány és az egy-
házak szinte versenyre kelnek egymással a 
meglazult valláserkölcs és a családi élet tiszta-
ságának helyreállításában, akkor mi népműve-
lők nem lehetünk a műkedvelői színelőadáso-
kon keresztül az erkölcstelenségnek, a hitetlen-
ségnek, a szabadszerelemnek, pajtásházasság-
nak, az egykének és semmikének, a házasság-
törésnek ós felbontásnak, a törvénysértéseknek, 
és egyéb erkölcsi ziillöttségnek propagálói. Ne 
vigyünk olyan erkölcsi botlásokat a színpadra, 
amelyeknek szereplőit nem sújtja az erkölcsi 
bűnhődés vagy megtorlás, hanem ezek helyett 
a társadalom fokozottabb megbecsülése és ün-
neplése stb. jut neki osztályrészül. 

Arra is vigyázzunk, hogy az egyes szerepek 
ne legyenek tekintélyrombolók. Igen sok szín-
darabban látjuk a tanítót, papot, jegyzőt, 
szolgabírót, orvost, ügyvédet stb. ügyefogyott, 
nevetséges torzfigurának, vagy lezüllött része-
ges alaknak szerepeltetve. Ezek a beállítások 
nemcsak bántók és sértők, de súlyosan tekin-
télyrombolók is. Egy-egy ilyen torzfigura éve-
kig megmarad az egyszerű nép emlékezetében, 
ki a maga urait és vezetőit is ezen keresztül 
fogja értékelni. 

Ugyanilyen elbírálás alá vegyük az egyéb 
foglalkozási ágakat megszemélyesítő szerepe-
ket is. Ne legyenek azok lealacsonyítok és bán-
tók sem a kovácsmesterre, sem a borbélyra, 
vagy egyéb becsületes mesterségre sem. 

De ne adjunk helyet a színpadon az eltorzí-
tott parasztnak sem. Azok a színdarabok, ame-
lyek a magyar parasztot butaságával és durva-
ságával viszik színpadra, nem valók a magyar 
falu népe elé. Ne engedjük a fajtánkat lebe-
csülni és kicsúfolni. Van a magyar parasztnak 
igen sok kiváló és értékes tulajdonsága: a val-
lásosság, vitézség, az ősi röghöz ragaszkodás, 
szülőfalujának szeretete, értelmesség, munka-
szeretet, természetesség, humor stb,, amelyeket 
mint értékeket kell kivetíteni a színpadra kö-
vetendő példának, mert ezeket ápolni és to-
vábbfejleszteni népünkben nemzeti érdekünk és 
kötelességünk. Fogyatékosságait és hibáit is os-
torozhatjuk, de megfelelő tapintattal, arra 
azonban semmi szükség sincs, hogy a termé-
szetes életmódjából folyó, de legtöbbször nem 
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tudatos és semmiesetre sem jellemző durva ki-
szólásait stb. feldicsőítsük. 

Gárdonyi Géza „A bor" című népszínművé-
ben, amikor a főszereplő Baracs gazdát szom-
szédasszonya el akarja hódítani, igazi lelki fi-
nomsággal vetíti ki a kérges tenyerű magyar 
parasztból hitvese és gyermeke iránti szerete-
tet. Ez az igazi magyar paraszt lelki megrajzo-
lása és nem az a káromkodó részeg városi fu-
varos, akinek eltorzult alakját állítja be szín-
darabjába némelyik üzletkereső színműíró, aki 
soha nem látta és nem tanulmányozta a ma-
gyar nép lelkiségét és mégis merészel a népről 
színdarabot írni. 

Ugyancsak vigyázzunk a színdarabok nyel-
vezetére is, mert a magyar nyelv ellen a leg-
több merényletet a színműírók követik el, pe-
dig sehol sem árthatunk annyit a magyar 
nyelvnek, mint a színpadon, honnét az egyes 
kiszólások az egész falu népének sokszor éve-
kig is megtartott és használt szállóigéivé lesz-
nek. Különösen lábrakapott a fővárosi kültelki 
apacs-, vagy csibésznyelvezet használata a népi 
színdarabokban. Itt aztán népiesség cégére 
alatt a magyar nyelvnek mindenféle eltorzífá-
sával találkozhatunk. 

Igen sokat vétenek a magyar nyelv ellen az 
idegenből rossz magyarsággal fordított szín-

darabok is. Ezek közül legtöbbnyire a vallásos 
színművek kerülnek ki a falu és tanya szín-
padjaira, amelyek tartalmi tekintetben, külö-
nösen valláserkölcsi nevelő erejüknél fogva 
legtöbbször igen értékesek, de sok esetben 
kerékbetörik a magyar nyelvet. 

A magyar irodalom és költészet már egy év-
ezrede nyelvéből táplálkozik, őrizzük meg ezt 
az erőforrást •— a lehetőség szerint — a követ-
kező ezer évre is a nyelvrontóktól. 

Minden reményünk meglehet arra, hogy ha 
ilyen szempontok szerint választjuk ki a mű-
kedvelői előadásra a színdarabokat és gondos-
kodunk arról, hogy minden műkedvelőalakulat 
hasonló ellenőrzés és irányítás alá kerüljön, a 
színműírók is számotvetnek kívánalmainkkal 
és igyekeznek megfelelő művekkel gazdagí-
tani színműirodalmunkat. 

Ne feledjük, hogy a műkedvelő színelőadás 
hatalmas tényezője a népművelésnek akár a 
hazafias, akár a valláserkölcsi, vagy társa-
dalmi nevelés, akár pedig a nemes szórakozta-
tás szolgálatában, miért is nemzetnevelői fele-
lősségünk arra kötelez bennünket, hogy a szük-
séges körültekintéssel és megfelelő gondosság-
gal válogassuk ki a műkedvelőelőadásra alkal-
mas színműveket. 

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

A kör kerületének kiszámítása 
— Számolás és mérés az V—VI. osztályban — 

írta : KOVÁCS JÓZSEF 
A kör kerületének kiszámítása többféle módon 
történhetik. Ezek közül a kiszámítás egyik mód-
ját a Néptanítók Lapja 1933. évfolyamában is 
megtalálhatjuk. Nézetein szerint az alább is-
mertetett mód jobban megfelel a népiskolai 
gyermek fejlettségi fokának s az újabb mód-
szeres követelményeknek, mint az említett cikk-
ben leírt eljárás. Hogy miért, azt kartársaim 
megítélésére bízom. 

Tanmenetem szerint a kör kerületének ki-
számítása a tavaszi időszakra esik, tehát azt 
összekapcsolhatom a tavaszi munkálatokkal. 
Ilyenkor minden gyermek figyelme a kertre 
irányul. Még a nagyvárosi gyermek is szíve-
sen elnézegeti a sétatér virágágyaival foglal-
kozó kertészek munkáját. Látja a különféle 
alakú virágágyak készítését, a virágpalánták 
szabályos, tervszerű elültetését, a zsinórral való 
méregetést, esetleg kör alakú virágágyak egy-
szerű készítését. A természetrajz, gazdaságtan 
keretében ilyenkor foglalkozom a kerttel, még-
pedig a gyümölcsössel, a konyhakerttel és a 
virágoskerttel is. Itt is bizonyára találkozunk 
különféle alakú veteményes és virágágyakkal. 
Alkalmi szemléletünk tehát bőven akad. Taní-
tás közben kitérek ezekre is, sőt kiindulásul is 
veszem. Ha nem lennének alkalmas szemléle-
tek, nincs más mód, mint az udvarnak valamely 

alkalmas részében magunk készítünk virág-
ágyat s azt beültetjük. Igen, de sok iskolában 
még ez sem lehetséges. Csak ebben a végső 
esetben fordulok a játszótéren vagy más alkal-
mas helyen való köralakításhoz s ennek be-
osztásához. Bárhonnan veszem azonban a ki-
induláshoz szükséges szemléletet, ennek ismét-
lését a tanterem padlóján végzem, de semmi 
esetre sem a táblán, mégpedig azért, mert a 
padlón való rajzolás sokkal közelebb van a 
valósághoz, mint a függőleges helyzetben levő 
tábla. Ismétlem, hogy ez csak a valóságnak a 
cél érdekében történő reprodukálása, amit meg-
előz a természetben való szemlélet. 

Tanítás közben arra törekszem, hogy a gyer-
mekek kertészeknek képzeljék magukat. Dol-
gozzanak, munka közben gondolkozzanak, be-
csüljenek, mérjenek, számítsanak. 

Maga a tétel számtani probléma lesz, mely-
nek megoldásához azonban szükség van mér-
tani ismeretekre is, tehát a számolást és a mé-
rést szorosan kapcsolom, úgy, amint azt tan-
tervünk megkívánja. 

A t a n í t á s t m e g e l ő z ő m e g f i g y e -
l é s i f e l a d a t o k . — Figyeljétek meg ott-
hon, a sétatereken a virágágyak alakját. Raj-
zoljátok le azokat s hozzátok el az iskolába. 
Óraközi szünetekben rajzoljátok le a meg-
figyelt virágágyak alakját az udvar talajára is. 
Ha alkalmatok van, figyeljétek meg azt is, ho-
gyan készítik a szabályos, köralakú virág-
ágyakat. 



300 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 68. ÉVF,-

T E R V E Z E T . 
Előkészítés. 

a) K a p c s o l á s , a t a p a s z t a l a t o k s z á -
m o n k é r é s é v e l , — Azt mondottam, hogy 
figyeljétek meg odahaza és a sétatereken a vi-
rágágyak alakját s azokat rajzoljátok le. Meg-
nézem, mit figyeltetek meg s hogyan rajzoltá-
tok le, — mondom s végignézem a gyermekek 
rajzát. Nézegetés közben érdeklődöm, hogy me-
lyiket hol látták s hogy mit csináltak ott a 
munkások. 

— Miféle alakja van ennek a virágágynak? 
— kérdezem egy téglalapalakú ágy rajzára 
mutatva. — A téglalapról már tanultunk, — 
szólok, mire a gyermek mindazt elmondja, amit 
a téglalapról tud. Mert a téglalap kerületének 
és területének kiszámítását is tanulták, elmon-
datom a terület és a kerület kiszámításának a 
menetét is. Ugyanígy kérem számon a négy-
zetről, a háromszögről és a többi síkidomról 
tanultakat is, ha olyan virágágyakat rajzoltak. 

b) Á t h a j l á s . — Miféle alakja van ennek 
a virágágynak? — kérdezem egy köralakú vi-
rágágyra mutatva. — Ki látott s ki rajzolt 
még kör alakú virágágyat? — kérdezem s a 
gyermekek rajzaikon mutatják a köralakú vi-
rágágyat, ami a felismerést bizonyítja. — Volt-e 
már valami palánta ültetve azokba a virág-
ágyakba, amelyeket láttatok? — Mi és hogyan 
volt ültetve? — kérdezem s a gyermekek el-
mondják, esetleg elbeszélés közben a táblára 
is rajzolják. A táblára rajzolt körön megmutat-
ják a kör kerületét, küllőjét, átmérőjét. 

c) A p r o b l é m a f e l á l l í t á s a . — Gon-
doljátok, hogy kertészek vagytok s olyan kör-
alakú virágágyat kell készítenetek, amelynek 
sugara 6 dm. A körlap szélére, a körvonalra 
virágokat kell ültetnetek, úgy, hogy a virág-
palánták 10 cm távolságra legyenek egymás-
tól. Számítsátok ki, hány virágpalántára lesz 
szükségetek. Gondoljatok arra hogyan számí-
tanátok ki, — szólok. A gyermekek gondolkoz-
nak, elgondolásukról beszámolnak, de az bi-
zonytalan. Azt valamennyien tudják, hogy a 
kör kerületét meg kell mérni és el kell osztani. 

Tárgyalás. 
a) A k ö r k e r ü l e t é n e k e g y s z e r ű 

m e g m é r é s e . — Hogyan lehetne ide a pad-
lóra olyan kört rajzolni, amelynek a sugara 
€ dm? — kérdezem. Minthogy a gyermekek elő-
zőleg már tanulták a kört rajzolni, elmondják. 
Elővesszük a hegyes fára illesztett zsineget és 
közös munkával kört rajzolunk a padlóra. — 
Mutassátok a kör sugarát, átmérőjét és a kör-
vonalat! — Hogyan lehetne ezt megmérni? — 
Köröskörül zsineget kellene húzni a körvonalra, 
aztán a zsineget kellene megmérni. — Helyes! 
— Mérjétek meg! •— szólok. Fonalat veszünk 
elő s azt a gyermekek a körvonalra igyekeznek 
illeszteni. Közben a fonalat folyton igazgatják, 
mert az hol be, hol meg kihajlik, de nehezen 
mégis elérnek a végére. — Mérjétek meg a zsi-
neg hosszúságát! Magatok végeztétek a mun-
kát. ítéljétek meg, pontos volt-e ez a mérés? 

— Nem volt egészen pontos, mert a fonalat nem 
lehetett pontosan a körvonalra illeszteni, — 
állapítják meg a gyermekek. — Bizony, ez így 
volt. Azonkívül nehéz, hosszadalmas is. Nem 
olyan könnyű, mint mikor egyenes vonal hosz-
szúságát mérjük meg. 

— Most megtanítalak benneteket arra, hogyan 
számíthatjuk ki a körlap kerületét könnyen és 
mégis biztosan, — tűzöm ki a részletcélt. 

b) A z á t m é r ő é s a k ö r v o n a l h o s z -
s z á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a . L u d o l f -
f é l e s z á m . — Hogy ezt jobban megértsétek, 
vizsgálgassuk ezt a mértani testet. Ismeritek? 
— kérdezem s egy kéregpapírból készült hen-
gert mutatok. — Vájjon van-e ezen körlap? — 
Hány? — Mutassátok meg! — Melyik a körlap 
kerülete? — Hogyan mérhetnénk meg ennek a 
körlapnak a kerületét? — Ezt is úgy, mint 
előbb a padlóra rajzolt kör kerületét. De ezt 
könnyebb megmérni, mert kisebb és a fonalat 
is rá lehet erősíteni. — Csak fonalat kell a hen-
ger köré húzni, — mondják, -r- Húzzatok hát 
köré fonalat s mérjétek meg! — szólok. A gyer-
mekek megmérik s megállapítják, hogy 15 cm. 
—- írjuk fel! — Még másképen is meg lehetne 
ezzel a fonállal mérni, — mondom. A gyerme-
kek gondolkoznak, rájönnek, hegy a hengert 
szét kellene bontani és a burkolatának széles-
ségét kellene megmérni. — Bontsuk szét s mér-
jük meg! — szólok. Szétbontják, megmérik s 
megállapítják, hogy az is 15 cm. — Miért? — 
Azért, mert ez a burkolat fogja körül a henger 
körlapját s ahhoz hozzásimul. 

— Ezt a munkát elvégezhettük ezen a hen-
geren. Körül is mérhettük, szét is szedhettük. 
Ezt azonban nem minden alkalommal tehetjük. 
Vájjon a kertész körül tudja-e azt a köralakú 
virágágyat fonállal fogni, amelyet el akar 
készíteni? — Körül, — mondják a felületesen 
gondolkozók. — Nem, mert mikor el akarja ké-
szíteni, akkor még nincs készen a virágágy, te-
hát nem is mérheti körül, — mondják az ala-
posabban gondolkozók. 

— Akkor keressük meg a mérésnek egy má-
sik módját! 

— Melyik a kör átmérője? — kérdezem s 
megmutatják. — Melyik a körvonal hossza? — 
Megmutatják. — Mekkora a körvonal? — 15 cm. 
— Húzzátok meg a kör átmérőjét s mérjétek 

meg! — mondom, a gyermekek meghúzzák az 
átmérőt, megmérik s megállapítják, hogy az 
4 cm és 8 mm. — Melyik hosszabb? — A kör-
vonal. — Hány cm az? — A 15 cm hány mm? 
— 150 mm. — A 4 cm és 8 mm hány mm? — 
48 mm. — Hogyan számítjuk ki, hogy hányszor 
hosszabb a körvonal, mint az átmérő? — Ügy, 
hogy a 150 mm-t elosztjuk 48-cal. — Oszd el, 
Pali! — szólok. A gyermek a táblán két tize-
desig elosztja. Az eredmény az lesz, hogy a 
150-ben a 48 megvan 3-12-szor s marad 24. — 
Tehát hányszor hosszabb a körvonal az átmérő-
nél? — 3-12-szor. — Pontosan? — Nem, mert 
osztatlanul maradt 24. — Látjátok, hogy a mi 
méregetésünk nem volt pontos. Ha csak egy 
fél mm-t is veszünk el vagy adunk hozzá, már 
más az eredmény. Mi tehát csak ligy körülbelül 
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állapítottuk meg, hogy hányszor hosszabb a 
körvonal az átmérőnél. Élt azonban egy német 
tudós. Ludolf volt a neve. (A nevet a táblára 
írom.) Ez a német tudós hajszálnyi pontosság-
gal végezte el ezt az összehasonlítást, amit ti 
egészen pontosan nem tudtatok elvégezni s ki-
számította, hogy a körvonal éppen 3T4-szor 
hosszabb, mint ugyanazon kör átmérője. Mert 
ezt a számot ő állapította meg, azért Ludolf-
féle számnak nevezzük. 

— Meg tudjátok-e mérni pontosan a kör-
vonalat? — Nem. — És az átmérőt? — Azt igen, 
mert az egyenes vcnal. — Tehát az átmérőt, az 
egyenes vonalat meg tudjuk pontosan mérni. 
Hányszor kell azt vennünk"? — 314-szor. — Mi-
után ezt tudjátok, ezentúl szét kell-e szednetek 
a hengert, hogy a körvonal hosszát kiszámít-
sátok1? 

— Mi most már tudjuk, hogy a mi nem egé-
szen pontos mérésünk szerint ennek a henger 
körvonalának hosszúsága 15 cm. Próbáljuk meg, 
hogy az új számítás szerint is annyi lesz-e. 
Ez fogja megmutatni, hogy helyes lesz-e az új 
számítás. Természetesen, mert a mi mérésünk 
nem tökéletes pontosságú, az eredmény sem 
egészen ugyanaz, de igen közel kell hozzá jár-
nia. — Hogyan számítod ki? — Az átmérő hosz-
szúságát 3T4-szor veszem. — Végezd el ezt a 
szorzást! — szólok s a gyermek a következő 
szorzást végzi: 

4 8 X 314 
192 
48 

144 
15 072 

— Mi az eredmény? — 15 cm és még 7 szá-
zad cm, — mondja a gyermek. — Mekkora le-
het az a 7 század cm? — Nagyon parányi, — 
mondja és keresi a körmén a 7 század cm-t, 
amit meg sem tud mutatni. — A mérésünk sze-
rint pedig mennyi volt? — 15 cm. — Ez azt 
mutatja, hogy méréseink majdnem pontosak 
voltak, mert a különbség igazán elenyésző cse-
kély. 

— Vájjon csak ennek a körnek kerületét szá-
míthatjuk így ki? — Nem, hanem bármekkora 
kör kerületét így számíthatjuk ki s akkor nem 
kell zsineget a körvonalra illesztenünk. — Ho-
gyan számítjuk tehát ki a kör kerületét? — 
Ügy, hogy megmérjük a kör átmérőjét s azt 
megszorozzuk a Ludolf-féle számmal, vagyis 
314-dal. 

c) A p a d l ó r a r a j z o l t k ö r k e r ü l e -
t é n e k k i s z á m í t á s a . — Most már talán 
ki tudnátok számítani azt is, hogy mekkora 
ennek a felrajzolt körnek a kerülete. — A su-
gara 6 dm, akkor az átmérője 12 dm. A 12 dm-t 
meg kell szoroznunk 3T4-dal. — Szorozd meg! 

12 X 3T4 
48 

12 
36 
37'68 dm 

— 37-68 dm, — mondja a gyermek a szorzás 
»elvégzése után. — Ha kiegyenesítenénk ennek 

a körnek körvonalát, meddig érne? — készte-
tem a hosszúság elképzelésére. — Mit akarunk 
tudni? — Azt, hogyha a virágpalántákat ennek 
a körnek a szélén egymástól 10 cm távolságra 
akarjuk ültetni, hány darab palántára lesz 
szükségünk. — Hány cm a 37-68 dm? — 376 cm 
és 8 mm. — Tehát hány palánta fér el ezen a 
körvonalon? — Ahány 10 cm-es távolságunk 
van. — írd fel a 376-8 cm-t tizedestört alakjá-
ban s oszd el 10-zel! — mcndom, a gyermek fel-
írja, rövidítve elosztja s az eredmény 37-68 lesz. 

— Tehát ennek a virágágynak a kerületén, 
10 cm-es távolságban 37 virágpalánta fér el s 
még fennmarad 68 mm távolság. — Mekkora 
az? — kérdezem s a gyermek megmutatja. — 
A vége felé tehát kissé ritkábban kell ültetni. 
Ha ezt arányosan elosztjuk, a különbséget 
szemmel észre sem vehetjük. — Rajzoljuk meg 
a körvonalon a virágpalánták helyét! 
Begyakorlás. 

a) F e l a d a t o k m e g o l d á s a . (Esetleg 
csendesfoglalkozás.) — Számítsátok ki, hogy 
mekkora annak a köralakú virágágynak a ke-
rülete, amelynek az átmérője 45 dm. — Kép-
zeljétek el, hogy kovácsmesterek vagytok s egy 
talyiga kerekére abroncsot kell húznotok. A ke-
rék küllője az aggyal és a talpfával együtt 
2-3 dm. Hány dm-es abroncs kell arra a ke-
rékre? 

b) M e g f i g y e l é s i f e l a d a t o k . — Mér-
jétek meg otthon a kocsi első és hátulsó kere-
kének átmérőjét s számítsátok ki, hány dm-es 
abroncs van egy-egy keréken. Számítsátok ki 
azt is, hogy mennyi abroncs van a négy keré-
ken összesen. 

c) M u n k á l t a t á s . A kertben, esetleg az 
udvar homokjában különböző átmérőjű, kör-
alakú virágágyakat készítünk s kiszámítjuk 
azok kerületét s a beleültetett palánták számát. 
Egy nagyobb virágágyat is készítsünk s abba 
mindig kisebbedő köröket húzunk. Kiszámít-
tatjuk a körök kerületét s a beléjük ültethető 
palánták számát. 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Magyar Tanító. Üj folyóiratot indított a Pest-
megyei Általános Tanítóegylet, Berkényi Ká-
roly főszerkesztőre és Sugár Béla szerkesztőre 
bízva a lap jövendőjét. Az áprilisi szám a szer-
kesztők, valamint Adorján József és Kerék 
Péter tollából közöl tartalmas cikket, továbbá 
a tanítóknak a társadalom intelligenciaverse-
nyében való hivatásáról, a helyettes és állásta-
lan tanítókról, a mese jellemképző erejéről s a 
Himusz, Szózat, Hiszekegy iskolai hatásáról. 
.,A mi kiválóságaink" rovatban Galla Endre 
érdemeivel és tehetségével foglalkozik, a „Hí-
rek" rovatban pedig Petri Pál dr. kitüntetésé-
ről és Angyalné Lőrinczy Erzsébet és Braudt 
Ferenc haláláról kegyelettel emlékezik meg. 
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Protestáns Tanügyi Szemle. Áprilisi számá-
ban Papp Ferenc írt nekrológot Fináczy Ernő-
ről. Ezenkívül az új pedagógia műhelyeiről 
Nagy Vilmos, a magyar nyelv középiskolai ta-
nításáról dr. Ruhmann Jenő, a történelemtaní-
tásról dr. Soós Adorján, a természetrajz taní-
tásáról dr. Horváth Károly, az evangélikus 
leányközépiskolák mult évéről dr. Zelenka Mar-
git, a fiúközépiskolákról pedig dr. Bánkuti 
Dezső írt* cikket. 

Katolikus Iskola. Első oldalán közli a Pécs-
egyházmegyei Katolikus Tanítóegyesület 1935 
május 2-án tartandó választmányi ülésére szóló 
meghívót. „Feltámadás" címen Gábriel Pál dr. 
írt a húsvét szent ünnepének megfelelő szép 
cikket, azonkívül a lapban az egyházhatósági 
hivatalos közlemények vannak s a „Hírek" és 
„Irodalom" rovatban a katolikus irodalmi és 
közéleti eseményekről kimerítő tudósítás. 

Siketnémák és vakok oktatásügye. A vezér-
cikk „Üj jelszó" cím alatt a szaktanárok egye-
sületi tömörülésével részletesen foglalkozik. A 
folyóirat dr. Petri Pál ismételt kitüntetéséről 
rokonszenvesen ós nagy elismeréssel ír, továbbá 
közli a gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsának mult évi munkaköréről szóló je-
lentést, melyet Klug Péter írt meg. Tanulságos 
cikket írt még a lapba Sarbó Artúr a Bárczy-
féle módszerről és Cseresznyés Ferenc a ma-
gyar gyógypedagógiáról, Samay Ödön pedig 
Rédiger Károly „Kincskeresés" című cikkéről. 

Gyermekvédelem. Vezércikkében Olasz Péter 
S. J. dr. a diákosínyekről, Szebeny Klára a 
gyöngeszeműek foglalkoztatásáról, dr. Lintnerné 
Feitler Vilma a kisdedóvó jelentőségéről, Fodor 
Árpád az egyszerű gyerekek védelméről, Regős 
Endre pedig a tanár iskolai megfigyeléseiről ír 
tartalmas cikket. Dr. Elkán Lászlóné nevelési 
példái is nagyon érdekesek, valamint az a 
könyvismertetés, amelyet Pásztor írt Imre Sán-
dor „A család bókéje" című új pedagógiai mű-
véről. 

Dunántúli Népművelő. Áprilisi számának 
első hangulatos cikkét Ablánezi József népmű-
velési titkár írta a járási népművelési napok-
ról. A népművelés arany középútjának aktuális 
kérdéséről pedig Imre Sándor írt hozzászólást, 
Orbán Károly a madarak és fák napjáról, 
Pekovicsné Hánel Klára pedig Toldi Miklósról 

• írt népművelési előadást. Bognár Gyulának 
szép tanulmánya van II. Rákóczi Ferencről. 
A lapnak kisebb rovatai is élénk tartalmúak. 

Borsodmegyei Tanügy. Vezércikkében a ma-
gyar szabadságtörekvések történelmi viszon-
tagságairól ír, Nyitrai Jenő, Kévay Gáspár pe-
dig folytatja „Neveljünk munkára" című tanul-
mányát. Hanuszik Antal „Pedagógiai cseme-
gék" cím alatt nagyobbára gyermekjátékokkal 
foglalkozik. 

Anya- és Csecsemővédelem. Az áprilisi 16-i 
negyedik számában dr. Szendy Lipót a család-
kutatásról, dr. Bókay János a régi lelencházak 
érdekes epizódjairól, dr. Kádár Mihály pedig 
az anya- ós csecsemővédelemről ír. A füzetben 
még az Országos Stefánia Szövetség hivatalos 

közleményeit, érdekes híreket, könyv- és lap-
szemleismertetéseket olvasunk. 

Katolikus Nevelés. Legutóbbi számában Kri-
vald Ottó ír cikket a középiskolai vallástanítáei 
tervről, Molnár Ödön S. J. a kínai kollégisták-
ról, dr. Meszlényi Antal a magyar katoliciz-
mus újjáéledéséről, Magdics Gáspár pedig a 
reformáció elterjedésének okairól. Különféle 
rovatokkal végződik a füzet, érdekes tartalom-
mal. 

Német tanügyi lapokból. 

Egy falusi tanító csevegése 
Anton Tachezi, az alsóausztriai Deutsch-

Haslau tanítója, a fenti címmel megszívlelésre 
érdemes dolgokat ír a falusi tanító tágabb ér-
telemben vett hivatásáról. 

A kis faluban, ahova tanítói pályafutásom 
során kerültem — írja a szerző — anyagi jó-
létet találtam, amihez mindenesetre hozzájárult 
az inflációs évek nagyobb kereseti lehetősége 
is. A falu kulturális élete azonban nem tartott 
lépést a gazdasági emelkedéssel. Ez nem egye-
dülálló jelenség a városokhoz közelfekvő vidé-
keken. Áz elmúlt rezsim ugyanis a gazdasági 
téren való szorgos támogatás mellett teljesen 
megfeledkezett a parasztságnak és a falusi élet-
nek kulturális fejlesztéséről. 

Az egészséges falusi élet lassankint megszű-
nik. A parasztság túlságosan az értelmi és 
hasznossági oldaláról nézi a maga életét, a szív 
és a kedély rovására. Az életfelfogás — saj-
nos — nagyot változott a falun s közben a falusi 
élet elvesztette egyensúlyát és harmonikus egy-
ségét. 

A nagy és egyáltalában nem előnyös válto-
zás különösen a szabadidő eltöltésének módjá-
ban mutatkozik meg. Az igazi falusi mulatsá-
gokat mindinkább háttérbe szorítják a tartal-
matlan szórakozások. A férfinem fiataljait már 
csak a kártya, a tekézés és legjobb esetben a 
labdarúgósport érdekli. A leányok szórakozása 
még ennél is tartalmatlanabb, hiszen kimerül 
a városi ruhák mutogatásában a végnélküli 
vasárnapi csatangolások során. Hol vannak 
azok a szép idők, amikor a fiatalság még öröm-
mel elhallgatta egy-egy mesélő öreg élményeit 
és történeteit, vagy amikor a fiatalok ajkain 
újjászületett a régi nóta? Megváltoztak az idők; 
a mese és a dal elhallgatott; a rohanás a 
parasztházból is kiűzte a szelid nyugalmat és 
békés kimértséget. Tempó! Tempó! — ez a jel-
szó ma ott is. Az idő és a pénz fogalma ural-
kodik most a falun is, ám a pénzgazdálkodás-
sal nem költözött a falusi házba a remélt belső 
megállapodottság és kielégültség. A falusi em-
ber a maga vidéki kultúrköréből egyre csak a 
város felé tekintget és nem érzi jól magát kör-
nyezetében. 

Ezeket a benyomásokat szereztem új állomás-
helyemen — folytatja a szerző — már műkö-
désem első napjaiban. Azután így gondolkoz-
tam: Rossz tanító az, aki, miután megtartotta 
óráit az iskolában, tovább már nem törődik 
munkaterületével, a faluval. A jó tanítónak elő 
kell segítenie a falusi élet mai viszonyainak a 
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megjavulását! Igaz, hogy a régi állapotokra 
való teljes visszatérés már nem lehetséges, ám 
mégis ismét rá kell vezetni a falusi embert a 
célszerű életfelfogásra és életmódra, mert csak 
ez biztosíthat számára tiszta örömet. Ki kell 
alakulnia újólag az igazi falusi népnek, amely 
megsokszorozódott erővel le tudja győzni még 
a mai nehéz viszonyokat is. 

Ha a tanító a falu fájdalmas sebeit vizsgálja, 
rájön, hogy az ő hivatása annál jelentősebb, 
mentől kisebb maga a falu. A falu életébe való 
beleilleszkedés aránylag könnyen megy. Mun-
kát bőven talál a tanító az iskolán kívül is, 
s ehhez is jó szívvel kell hozzáfognia. A falusi 
élet egyébként sem nélkülözheti a tanítót, aki 
így szinte észrevétlenül nő bele a környeze-
tébe. A falusiakkal való teljes összeforrás 
mégis bizonyos időbe telik. A falusi élet igazi 
meglátása és helyes megértése nagy ember-
ismeretet és nem kis fáradságot követel, külö-
nösen ma, amikor nemcsak a városi, de a falusi 
lakosság lelki egyensúlya is annyira meg van 
bolygatva. A jó tanító kötelessége keresni a 
módokat és eszközöket, amelyekkel a falu lelki 
szükségén segíthet és kedvezően befolyásol-
hatja a falusiak kedélyvilágát. 

Abból kiindulva — cseveg tovább a szerző —, 
hogy a mai falu elsősorban az emelkedett han-
gulatot és örömet nélkülözi, népművelési mun-
kámban a figyelmemet elsősorban a népdal és 
általában az ének felé irányítottam. Nagy oda-
adás és ügyszeretet kell ahhoz, hogy ezen a té-
ren elérhessük a további munkához szükséges 
kezdeti eredményt. Óvatosan közeledtem az is-
kolából már kikerült fiatalsághoz azzal a kér-
déssel, hogy ismernek-e valamilyen régi nép-
dalt. Értetlenül bámultak reám, majd azt felel-
ték, hogy csak mai dalokat ismernek. Nem 
voltam nagyon elbájolva ettől a felelettől, de 
legalább megtudtam annyit, hogy a falu fiatal-
sága kívánja az éneket. Ezen felbuzdulva, egyik 
este összehívtam az ifjúságot, hogy megtanít-
sam őket néhány régi népdalra. Az eredmény 
az volt, hogy többen kimentették magukat az-
zal, hogy ők csak modern slágereket énekel-
nek. Kissé elbúsultam, de nem adtam fel a har-
cot. A jó szónak mindig megvan a kellő hatása 
s így hamarosan megszűnt az ellenállás s las-
sankint az egész ifjúság megjelent a mi kis 
énekkörünkben. 

Egy népdalgyűjtemény bői énekelgettünk kü-
lönféle dalokat s kiderült, hogy több ismerős 
nóta is akadt ezek között, csakhogy kissé más 
formában énekelték. És az én falusi énekeseim 
ráeszméltek, hogy íme náluk is léteznek ilyen 
régi dalok. Minden dalest felújított néhány 
ilyen elfelejtett hazai dalt, ezeket én feljegyez-
tem és beküldtem a népdalgyüjtő bizottságnak. 
Amikor azután a falu lakói látták, hogy az ő 
•dalaik az iskolában egy nagy könyvbe kerül-
nek, hogy ott a későbbi nemzedékek számára 
és használatára megőriztessenek, vagy amikor 
a rádión keresztül megszólalt egyik-másik, ki-
felé eddig ismeretlen helyi dal s az én falum 
népe ráeszmélt, hogy az ő saját, újra felfede-
zett dalait mennyire értékelik, — akkor egy-

szerre kezdett feloldódni az eddig még tartóz-
kodó hangulat. Nemcsak a falu büszkesége éb-
redt fel, hanem a becsvágya is, hogy minél 
több népdalt ásson ki a feledés homályából és 
tegyen közkinccsé. 

Ilymódon sikerült a falu sajátos dalkincsét 
felfedeznem és álmából felébresztenem. Amikor 
azután elérkezettnek láttam az időt arra, hogy 
a népdalt az én kis énekkörömön túl az egész 
falu népének hozzáférhetővé tegyem, jótékony-
célú dalestét rendeztem. Minthogy a rádió út-
ján közvetített népdal már eléggé befészkelte 
magát a falusiak érdeklődésébe és szívébe, az 
én embereim nem sok értelmét látták a dal-
estének, mégis eljöttek, de inkább azzal a szán-
dékkal, hogy a jótékony célra áldozzanak. Ami-
kor azonban ezen az estén a népdal értelmét 
és értékét a hallgatóság elé tártam és rámutat-
tam arra, hogy ezekre a dalokra, mint a nép-
művészet virágaira, büszkék lehetnek s amikor 
megköszöntem a falu népének, hogy gyűjtő-
munkámban segített, végül, amikor dicsérni 
hallották az ő falujuk kultúrkincseit, egyszerre 
érezni lehetett, hogy a megjelentek most már 
értelmét és hasznát látják ennek az összejöve-
telnek. Amikor azután gitárkísérettel, két szó-
lamban énekelni kezdtük a szép, egyszerű dalo-
kat, felcsillantak a szemek és valamennyi jelen-
levő felfogta a népdal őszinteségét ós magasz-
tos voltát. Az emberek odajöttek hozzám és 
nem győzték köszönni munkámat. Én pedig 
meg voltam győződve arról, hogy ez a dalest 
igazi élményt nyújtott a falumnak. A mi kis 
énekkarunk most tovább gondoskodik arról, 
hogy a régi népdalok visszatérjenek a paraszt-
házakba. Máris szívesen éneklik azokat a falu-
ban, a békés családi körben csakúgy, mint 
munka közben. 

Milyen szép lenne, ha mindenfelé alakulná-
nak ilyen falusi énekkarok s a népdal így ismét 
általános megbecsülésre és művelésre találna. 
A falusi tanítóság a nép dalkincsének új életre 
keltésével erős hatást fejthet ki a falusi kultúr-
áiét ellaposodása és elszegényedése ellen s ez-
zel igen nagy szolgálatot tehet a nemzeti mű-
velődés ügyének. Pädagogischer Führer. 

Francia tanügyi lapokból. 

Az elkövetett hibák nevelőértéke. 
A legtöbb ember a maga elkövetett hibáinak 

a rabigájában görnyed, némelyik egész életére 
megreked benne. Hányszor megesik, hogy az 
ifjú nagy bátorsággal, izzó lelkesedéssel, meg-
okolt önbizalommal indul pályájának, de köz-
ben elkövet valami súlyosabb hibát s ezt többé 
nem képes jóvátenni . . . 

Ezzel magyarázható, hogy a negyvenéves em-
berek jobbadán már megállapodottak, stabili-
záltak: óvatosan kerülnek minden kockázatot, 
holott érzik, tudják, hogy éppen ezek a kocká-
zatok vezetnek újabb sikerekre. Mi ennek a 
jelenségnek az oka? Az, hogy nem tudnak sza-
badulni elkövetett hibáiknak a rettentő emlé-
kétől, amely ólomsúly gyanánt nehezedik a lel-
kükre és szinte megbénítja akaraterejüket. 
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Pedig történelem s bölcselet régen kimutatta 
már, hogy mind az egész emberiségnek, mind 
az egyes embernek rögös útján egymást követi 
a szökellő haladás és a kisebb-nagyobb vissza-
esés: még a legéletrevalóbb újításoknak diadal-
mas sodrát is megakasztják a halmozódó félre-
értések, tévedések, hibák. A fejlődés szempont-
jából tehát a hibáknak is megvan a maguk 
nevelőértéke. Lássuk ennek kapcsán a követ-
kező megállapításokat: 

1. Nincs az az alkotó vagy gondolkozó ember, 
aKÍ elkerülhetné a tévedéseket, hibákat; nincs, 
aki tökéletesen végezné minden tennivalóját. 
A hibát éppúgy el kell fogadni, akár a kanya-
rót vagy a rossz időjárást. Minden időknek 
minden üzletembere kötött már rossz üzleteket, 
amelyeket gonosz szelleme sugallt s amelyek 
érzékeny veszteséget okoztak neki. Egyszóval: 
senki sem csalhatatlan, senki sincs megóva a 
csalódásoktól. 

2. A hibáknak kétségtelenül oktató hatásuk 
van: lehetővé teszik, hogy megismétlésüket ké-
sőbb elkerüljük. Nyilvánvaló, hogy egyazon 
hibát nem szabad kétszer is elkövetnünk, a 
hibákból tehát mindig tanulságot vonhatunk le 
magunknak. A tudósok, feltalálók is számos 
hibába estek, mielőtt sikert tudtak volna aratni. 
Sok kínlódást, kellemetlenséget kerülhetünk el, 
ha cselekvés előtt tanulmány tárgyává tesszük 
azoknak eszméit és módszereit, akiknek fára-
dozását siker koronázta. Ez mindenesetre gyor-
sabb, hatékonyabb és takarékosabb eljárás, 
mintha pusztán a saját tapasztalatainkra tá-
maszkodunk. 

3. Mindenik hiba arra tanít, hogy tervünket, 
szándékunkat megvalósítás előtt érett megfon-
tolás alá kell vennünk. A hiba tehát az elő-
készületnek az értékét domborítja ki. Legtöbb 
hibánk ismereteink hiányosságából, ügyessé-
günk elégtelenségéből vagy jellemünknek vala-
milyen gyöngéjéből származik, l m ismeretcin-
ket kiegészíthetjük, ügyességünket fokozhat-
juk, jellemünket megszilárdíthatjuk s ekként 
aztán a hibákat is elkerülhetjük. 

4. Még mindig jobb, ha újabb hibák elköve-
tésének ellenére is kitartunk és tovább dolgo-
zunk, mint hogyiia örökkön hátratekintünk és 
egyhelyben tapadunk. Az ember lankadatlanul 
folytassa a maga útját; ha megértéssel fogadja 
tévedéseit, hibáit, ezek egyáltalában nem fog-
ják leverni, kedvét szegni. E tekintetben tanul-
ságos példát szolgáltatott Edison, a nagy fel-
találó. Há valamilyen kísérlete nem sikerült, 
vidáman csak ennyit jegyzett meg: „No jó, 
most már legaláb tudom, hogyan ne csinál-
jam." 

5. A legvészesebb hiba, amit ember elkövet-
het, ha elveszti önbizalmát, kezdeményező-
képességét. A kitartó, ravaszkodó, leleményes 
ember, ha száz csalódás is éri, százszor is talpra-
szökeU és mindig többre viszi, mint az aggo-
dalmaskodó, aki semmihez sem mer fogni. Szü-
net nélkül kutatni, előkészülni, vállalkozni: ez 
a legjobb politika. Egyedül ennek köszönhetni, 
hogy a töretlen ember végtére mindig qélhoz 

ér, akár az iparban, akár a kereskedelemben, 
akár más foglalkozási ágban. H.-N. Casson. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1935 márciusi szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Vitéz Rózsás József: Űj magyar vártán. (Ma-
gyar Katonai írók Körének kiadása, Budapest, 
1935.) A jónevű katonaköltő húszegynéhány 
versét és két színpadi jelenetet foglalt össze 
ebben a kis kötetben, amelynek ott kell lennie 
mindannyiunk asztalán, akik annyiszor rende-
zünk hazafias ünnepségeket, műkedvelői elő-
adásokat, frontharcos-estéket. Sokszor keresünk 
megfelelő költeményt, amely a maga erejével, 
szívbemarkoló szavával meg tudja fogni a kö-
zönyös, a mindennapi élet robotos munkájában 
kifáradt hallgatóságot. Hát itt vannak ezek a 
költemények vitéz Rózsás József kötetében. 
Nem az olcsó hazafiság, az irredenta szólamok 
divatos melódiái csendülnek, ki ezekből, hanem 
a maradék magyarság keserűségével, de soha 
nem lankadó reménykedő hitével, a jövőbe te-
kintő és jövőben bízó magyar vátesz hirdeti 
bennük a feltámadás örök igéit. A fiatal 
katonaköltő, aki ott áll az „új magyar vártán", 
nem egyedül szól hozzánk ezekből a sorokból, 
de velük zeng az elesett százezrek hangja, a 
magyar bakák hurrás szava, akik a háború ter-
hes éjszakáiban vívták a harcok harcát: a hon-
védrohamot és ha majd kell, 

. . . jönnek ők is: 
A nyolcszázezer, kiket otthagytunk 
Lengyel földeken, Doberdo szikláin, 
Kárpátok ölén, ki tudhatja hol, — 
Mind jönnek haza, magyar földért halni, 
Csontváz-seregük harci dalt dalol. .. 
Március lelke, jelenj meg hát nekünk: 
Csak jelre várunk és — megyünk, megyünk! 

Ez a nyugtalan, mindig indulásra és küzde-
lemre kész lélek kell. hogy benne vibráljon min-
den magyar lelkében és beoltsuk vele már az 
iskolásgyerekek szívét. „Rákóczi feltámadt" és 
„Három térkép" című kis jelenetek is ebben a 
szellemben íródtak, minden iskolában könnyen 
előadhatók és különösen zenekísérettel úgy hat-
nak!, hogy azt soha el nem fogja feledni a kö-
zönség. Három példány megrendelésével a ké-
pek előadásához szükséges engedélyt a szerzőnél 
lehet megszerezni, aki a Ludovika Akadémia 
tanára. (Budapest VIII, Üllői-út.) Reméljük, 
hogy rövidesen minden iskolai hazafias ünnep-
ség programmján viszont fogjuk látni vitéz 
Rózsás József költeményeinek egész sorát. 

Árkossy Károly: A tömegek golgotájafl^Az 
orosz kíntengerbe szakadt hadifoglyaink szen-
vedését, kínját, életükért és szabadulásukért 
folytatott küzdelmét már többen megírták. Iro-
dalmunknak ezek a kötetei mind egyéniek. S ez 
természetes is, mert hiszen a kínt, a szenvedést, 
a küzdelmet minden hadifogoly a maga egyéni-
ségének szitáján szűrte át. Egyéni Árkossy 
Károly könyve is, de nem önzőén. Amit ő lát, 
tapasztal és citál, az nemcsak a maga gondo-
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lata, érzése, fájdalma, kínja, hanem valamennyi 
fogolytársáé. Velük érez, velük szenved, ami 
tetézi a maga fájdalmát, a maga szenvedését. 

Aki Árkossy könyvét kézbeveszi s olvasni 
kezdi, lelkét nyomban leköti a színes, kiforrott, 
ízig-vérig magyaros és művészi stílus, amivel 
elbeszél, helyzeteket fest és lelkeket rajzol. Érez-
zük éles megfigyeléseit, meglátásait s a valóság-
hoz való hű ragaszkodását. Könyvében a kép-
zelet csak akkor áll munkába, mikor az orosz 
börtönök borzalmas kínjait az édesanya oda-
csöppenő szellemével akarja enyhíteni. 

Bátran mondhatjuk, hogy Árkossy Károly 
könyve háborús irodalmunknak egyik legérté-
kesebb remeke. (Horizont-kiadás.) 

Joós Ferenc hat magyar dala. Joós Ferenc 
kecskeméti felügyelő-igazgató ének- és zongora-
letétben adta ki hat magyar dalát, amelyeknek 
versét és zenéjét szerezte. A hangulatos, ízig-
vérig magyaros dalok bizonyára sok élvezetet 
nyújtanak a zenét szeretö olvasóinknak. Az íz-
lésesen kiállított művet az „Írók, művészek és 
zeneszerzők értékesítő szövetkezet"-e adta ki. 
Kapható a szerzőnél. Ára 2"40 P. 

Lelkes Nándor József: Nagy idők nyomán. 
(Kiadja az „Országos Rákóczi Szövetség.) Most, 
mikor II. Rákóczi Ferenc halálának kétszázéves 
évfordulóján millió és millió magyar lélek éli 
át a kurucvilág legendás korszakát, szinte szük-
ségét érezzük olyan művek olvasásának, ame-
lyek lélekben visszavezetnek a nagy idők gon-
dolat- és érzésvilágába. Ilyen könyv Lelkes Nán-

[ dór József könyve is. Az érdekes elbeszélés 
Rákóczi korába vezet s ott a szép Felföldön 
lejátszódó események átélésével gyönyörköd-
teti lelkünket. Habár a szerző elbeszélést ír s 
így a képzelethez is szól, az olvasó mégis sok-
sok történelmi ismeretet is gyűjthet ebből a 
könyvből, mely igen élvezetes és hasznos ol-
vasmánya lehet és hisszük, hogy lesz is a ma-
gyar ifjúságnak. (A mű ára 3-50 P.) A szerzőre 

;való hivatkozással megrendelhető a Dante 
könyvkiadónál, Budapest, Ó-utca 27.) 

Sugár Béla: Üdvözlégy, Magyarország! Költe-
mények. Lampel R. kiadása. Budapest, 1935. 
^ Sugár Béla verseskötete igaz érzéseknek 
őszinte kifejezése. A költőt mindannyiunkkal 
közös gondok nyugtalanítják, lelkét miénkkel 
közös bánatok sorvasztják s benne is vala-
mennyiünk közös reménye éledezik. Mintha 
csak saját háborgó bensőnknek kifejeződését 
olvasnók verseiben. De ami bennünk csak sza-
vakban ki nem fejeződve, érzésekben él, belőle 
testet öltve, szavakba formálódva kitör és ha-
tásos versekben bontakozik ki. Ám ha a köte-
tet olvassuk, úgy érezzük, mégis csak újat, ed-
dig nem hallottat találunk a versek egész so-
rán. Eredeti gondolatok újszerű kifejezésmódja 
ragad el bennünket a költeményekben. A kötet 
tartalma egy-egy jellemző vers alapján három 
ciklusba sorakozik. Mindegyik ciklus más-más 
emberi érzés hangsúlyozója. Az elsőben komor 
gondolatok kergetik egymást, de a sötét kétség 
még legnagyobb bánatunkban sem lesz rajtunk 
úrrá. Magyarságunk vívódásai, küzdelmei két-

ségkívül megráznak bennünket. Anyánk, Ma-
gyarország meghallgatja imádságunkat, az új 
vérszerződés további hosszú időre biztosítja lé-
tünket, mert teljesedik a költő óhajtása, mind-
annyiunk szíve-vágya: ^Szeress bennünket 
Európa! Sugár Béla azonban ä mindennapi ér-
zelmeknek is ihletett szavú énekese. Megkapja 
A gyermek lelke; atyjának simogató szerete-
tét felülről is érzi s a meghitt családi élet 
csendes boldogsága is lüktet soraiban. (Fészek 
a karomban.) A kötet írója igazi költő; nem-
csak azért, mert szépen bongó, rímes sorokban, 
kifejező, természetes szavakban helyeződnek el 
gondolatai, hanem azért is, mert versei hitet 
keltenek bennük. Űgy érezzük, hogy a földi 
gyarlóságok végre is meghátrálnak a nemes 
emberi előtt s imáink meghallgatásra találnak 
s reménységünk is valóra válik. 

Szülők Könyvtára 15—16. és 17. száma. A Stu-
dium kiadásában megjelenő „Szülők Könyv-
tára" két értékes és érdekes füzettel gyarapo-
dott. A 15—16. szám Bognár Cecil: „Az iskolás 
gyermek", a 17. szám Imre Sándor: „A család 
Dékéje" című tanulmányát közli. 

Bognár Cecil négy fejezetben foglalkozik az 
iskolás gyermek nevelésének problémájával. 
Külön fejezeteket szentel a testi nevelésnek, a 
vallási és erkölcsi nevelésnek, a gyepmek ke-
délye nevelésének, végül a szellemi nevelésnek. 
Nagy pedagógiai tudással és éleslátással adja 
meg a szülőknek hasznosabbnál-hasznosabb út-
mutatásait. Nem marad a nevelés általános el-
veinek puszta hangoztatásánál, hanem bemu-
tatja azok gyakorlati alkalmazását is, meg-
tanítja a szülőt a gyermekkel való helyes bá-
násmódra. Éppen ez adja meg a könyvnek nagy 
gyakorlati értékét annál is inkább, inert a ne-
velés általános elvei rendesen olyanok, hogy 
nagyon könnyen beláthatok, önként érthetőnek 
tűnnek fel, mindenki természetesnek tartja és 
elfogadja őket, de gyakorlati alkalmazásukban 
már nagy eltérések vannak s az alkalmazásban 
sokszor még a leghelyesebb elvet vallók is 
nagy, sőt később alig jóvátehető hibákat követ-
nek el. Ez a könyv mindenesetre hasznos út-
mutató lehet a laikus szülők számára is s al-
kalmas arra, hagy a szülők pedagógiai jártas-
ságát emelve, tökéletesbítse gyermeknevelé-
sünket. 

Imre Sándor a „Család békéje" c. nagyértékű 
tanulmánya valóban a legaktuálisabb témát 
dolgozza fel s pompásan illeszkedik bele abba 
az erőteljes mozgalomba, amely a család meg-
mentését, a családi kötelékek megszilárdítását 
tűzte célul maga elé. A négy részre tagolt ta-
nulmány egy-egy előadás volt a Rádió-Szabad-
egyetemen, a négy együtt azonban mégis töké-
letes egységet alkot. „A családi élet törvényei", 
„A családi élet hatása a jellemre", „A tekintély 
kérdése a családban", „A szülők és gyermekek 
ellentéte" című fejezetek jóformán minden vo-
natkozásban kimerítik a családi életet s meg-
felelnek arra a nagy kérdésre, mi teszi képessé 
az embert arra, hogy a családi életet a többiek 
számára kellemessé alakíthassa, mi teszi alkal-
massá és képessé a családot nagy erkölcsi és 
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nemzeti feladatainak betöltésére. Bizony, ha 
mindenki olvasná Imre Sándor tanulmányát és 
megfogadná gyakorlati tanácsait és útmutatá-
sait, sokkal több lenne ebben a kis országban 
a boldog férj és feleség, a megelégedett apa és 
anya, viszont sokkal kevesebb lenne azoknak 
a szerencsétlen gyermekeknek száma, akik a 
feldúlt családi otthon romjain talán egy életen 
á t siratják gyermekkoruk elrabolt boldogságát. 

Elekesné Weber Edit: Magyar táncok. Két-
ségtelen, hogy a magyar könyvpiacnak egyik 
legpazarabb kötete Elekesné Weber Edit 
könyve, melyet a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter nép-, polgári, közép- és felsőkereske-
delmi iskolák, valamint tanító- és tanítónő-
képző-intézetek számára vezérkönyvül engedé-
lyezett. A kötet címlapját ízléses, magyaros mo-
tívumokból összeállított keret díszíti. Ez és a 
könyvben levő többi ízléses és beszélő rajz 
Fraknói Imréné művészi alkotása. 

A tetszetős külső köntösbe öltöztetett könyv-
ben olyan értékek vannak, amelyek minden 
magyar pedagógus érdeklődésére számot tart-
hatnak. 

A könyvhöz Szukováthy Imre dr., a Test-
nevelési Főiskola igazgatója előszót, Hodászy 
Miklós és Kmetykó János pedig ajánlást írtak. 

A kiváló szerző könyvének első részében a 
magyar tánc történetével foglalkozik s élveze-
tes alakban ismertet meg bennünket az ős-
magyarok táncaival, annak kialakulásával és 
hanyatlásával. A második részben a különleges 
magyar táncokat, a hajdú- és pásztortáncokat, 
a verbunkost, a lakodalmas- és halottas-tánco-
kat, csürdüngölőst, a boricatáncot, a kállai ket-
tőst, a süvegestáncot, a nógrádi oldaltáncot, a 
a honti kopogást, az egeres-táncot, a X I X . szá-
zad magyar táncait, a gyöngyösbokrétát, majd 
a tánclépéseket ismerteti meg velünk a neves 
szerző. 

A harmadik részben a magyar táncok leírá-
sát, ismertetését találjuk. Ezek a következők: 
A sortánc, a leventetánc, a körmagyar, a tár-
salgó, a magyar nemzeti négyes, a díszpalotás, 
a magyar kettős, a sétapalotás, a magyar tap-
sostánc, a cserkész-toborzó, a guzsalyos-tánc, 
a párnástánc, a vigadó, a májusfatánc, az 
aratóünnepi tánc, a verbunkos, az ünnepi 
palotás. Ezeknek a táncoknak menetét vilá-
gos és könnyed alakban, beszédes rajzok 
kíséretében ismerteti a szerző. Pedagógiai 
szempontból ez a legfontosabb része a könyv-
nek. Ennek alapján minden tanító és testnevelő 
tanár könnyedén megtaníthatja a magyar tán-
cokat a tanulókkal, mert a könyv lépésről-lé-
pésre, mozdulatról-mozdulatra vezeti, irányítja 
munkaközben. Ennek a résznek igen értékes ki-
egészítője az a sok fénykép, amelyen a magyar 
táncok egyes jeleneteit találjuk. Megbecsülhe-
tetlen értéket jelent a könyvben levő kísérő-
zenék egyszerű hangj egyesítése. 

Minden magyar pedagógus, aki átérzi, hogy 
mit jelent a magyar tánc tanulása nemzeti 
szempontból, a legnagyobb örömmel fogadja 
ezt a könyvet, niely irodalmunkban úgyszólván 
egyetlen útmutató nemzeti kincsünknek, a ma-

gyar táncnak megmentéséhez. (Kapható a szer-
zőnél, Budapest I, Lógodi-utca 25. Ára: 10 P.) 

Pápai Molnár Kálmán dalai. A nemes dal-
költő és zeneszerző ismét két szép csokorral 
ajándékozta meg a magyar nótakedvelő közön-
séget. Nyolc dalát adta ki igen ízléses füzetek-
ben, ének- és zongorára írva. A kedves, hangu-
latos, ízig-vérig magyaros dalok a következők: 
Villámütött n y á r f a . . . , Befutottam hét vár-
megyét . . . , Gondol-e rám néha, n é h a . . . , Há-
rom a tánc . . . , Nyílnak-e még tifelétek . . . , 
Búzav irág . . . , Jó volna még egyszer valakit 
szeretni . . . , Tüskevári csárdás.. . (Rózsavölgyi 
és Társa kiadása. Budapest, IV, Szervita-tér 5.) 

Daloszsebkönyv. Tiboldi József szerkesztésében, isko-
lák, dalárdák, leventék és mükedvelőegyesiiletek részére 
most jelent meg egy „Daloszsebkönyv", mely a leg-
szebb magyar népdalok, hazafias dalok és indulókból 
összeválogatott 101 dalt tartalmaz. Kirándulások alkal-
mával a hangulat ébrentartása és fokozása szempont-
jából e nélkülözhetetlen zsebkönyv minden tekintetben 
alkalmas arra, hogy örökbecsű népdalainkat az el-
kallódástól megmentse s azokat nemzedékről-nemze-
dékre átültesse. 

Az iskolai ének- és zenetanítás lapjának, az Ének-
szónak most jelent meg a legújabb kettős száma. 
A szövegrészben Dobos László a karénekesek egyéni-
ség-típusait vizsgálja lélektani alapon. Popper Irma az 
énekelve-zongoratanulás nevelő értékéről, Günther 
Magda az iskolai zenedélutánokról, Rajeczky B. a kö-
zépiskolák zenei munkásságáról értekeznek. A Gyakor-
lati Énektanítás rovatában Vikár Sándor érdekesen fel-
épített tanítási tervezete mellett egynéhány praktikus 
énekpedagógiai újítást is találunk. Deutsch I. és Czövek 
E, cikkei a zenei magántanítás válságos helyzetéből 
való kijutás útját világítják meg. Az eleven híranyag 
és a bőséges zeneirodalmi kótaismertetési rovat az új 
irodalomról tájékoztat ja az olvasót. A szokatlanul ter-
jedelmes ingyen kótamelléklet a feltörekvő iskolai kar-
énektanítást szolgálja 32 oldalon keresztül. Péter József 
2—3 .szólamú népdalkórusai (12 mű) és Pongrácz Zol-
tán 1—4 szólamú kuruc- és Rákóczi kórusművei (14 
mű) értékes darabjai lesznek az iskolai ünnepélyek-
nek. A lap szerkesztői: Korényi György és Kertész 
Gyula, évi előfizetése 4 P 50 f. (Miniszteri engedélyezés 
alapján újabban az iskolai könyvtárak terhére is be-
szerezhető.) Megrendelhető az Énekszó kiadóhivatalá-
ban: Budapest, I, Fery Oszkár-utca 55, honnan ingyen 
mutatványszámot is készséggel küldenek. 

A Búvár negyedik száma. A magyar természettudo-
mányi és technikai művelődés nagy folyóiratának áp-
rilisi számát a következő cikkek teszik értékessé: Rátz 
Kálmán tanulmánya a kaucsuk világgazdasági szerepé-
ről, Lohr Ferenc beszámolója Lumiére plasztikus film-
jéről, Schenk Jakab eleven cikke a gólyák vándorlásá-
ról, Geiger Ernő tudományos csevegése a sexuálhor-
monokról, Nagy Amadé útleírása a Spitzbergák jég-
világából, Lambrecht Kálmán novellának is beillő tu-
dományos emlékezése Forel Ágostonról és Wasmann 
jezsuita atyáról, Neugebauer Tibor, Molnár Antal, báró 
Fejérváry Gézáné, Vörös László, Schmidt Eligius és 
mások cikkei. 

Gyökössy Endre: Fiúk, fel a fejjel! Cserkész-
történetek. Gyökössy Endre, a kiváló ifjúsági 
író, ismét egy kötettel gyarapította ifjúsági 
irodalmunkat. Huszonkét cserkésztörténetet fog-
lalt csokorba s adta az ifjúság kezébe. A tör-
ténetek szövögetése közben az ész, a lelemé-
nyesség, a szív, a kedély, a bátorság, a munka-
és emberszeretet és még sok-sok nemes lelki 
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vonás vonni el és rögződik meg az ifjú olvasó 
lelkében. S ezek mind-mind alakítólag hatnak, 
szórakoztatnak, lelket nemesítenek, finomíta-
nak. A könyvet Mühlbeck Károly rajzai díszí-
tik. (Singer és Wolfner Irodalmi Intézet ki-
adósa.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Die Erziehung. Szerk. Fischer, Flitner, Litt, 

Nohl, Spranger. 1935 január—február—március. 
145—288. lap. 

A gazdag tartalomból csupán a nagyobb és 
fontosabb közleményeket ismertetjük. Spranger 
a ,,Szászországi rendszabályok egy teljesértékű 
főiskolai utánpótlás biztosítása érdekében" 
című cikkében behatóan foglalkozik egy ezen 
cél szolgálatában álló, most megjelent könyv-
vel (W. Hartnacke és E. Wohlfahrt: Geist und 
Torheit auf Primanerbänken). A szászországi 
középiskolák legfelsőbb osztálybeli tanulói elé 
36 vizsgálati feladatot terjesztettek avégből, 
hogy a főiskolai tanulmányokra való alkalma-
tosságukat kiderítsék. A zárójelben említett 
szerzők a beérkezett dolgozatokból 236-ot ele-
meznek a következő szempontok szerint: 1. A 
gondolkodási folyamat világossága és élessége. 
2. A képzeleti világnak gazdagsága és eleven-
sége. 3. Beleérés és értékelő állásfoglalás. 
Spranger nagy elismeréssel szól e dolgozatok 
értékesítése és értékelése körül folytatott mód-
szeres eljárásról, de utal arra az ilyen vizs-
gálatoknál felmerülő nehézségre: hogy még-
sem sikerült teljesen elválasztani a tehetségek-
ből származó intelligenciaképességet (amely 
alapjában kultúrfogalonO az iskolában szer-
zett ismeretektől. A tanulók abszolút értékelé-
sét az is megnehezíti, hogy a szellemileg biz-
tosan és gyorsan reagálók határozott fölényben 
vannak a lassabban és tapogatódzva gondolko-
dók felett. A pszichológiailag felette érdekes 
kísérleteket folytatni és tökéletesíteni kellene. 

I" — E. Martfeld, a tanítóképző főiskola magán-
tanára: „Helytállás a hivatásban. A néptanító 
köréből" c. cikke a múltba való visszapillan-
táson szemlélteti a tanítói állás, hivatás és kép-
zés körül bekövetkezett nagy változásokat: a 

1 tanító ma már a tananyagot nem napszámos 
módjára közvetíti, hivatását nem csupán ke-
nyérkeresetnek tekinti, hanem belső ösztönzés-
nél fogva vallásos szellemben a lelkek formá-
lására is törekszik, szóval egészen az igazi kul-
túra szolgálatába szegődött. Ám, hogy nemes 
hivatásának teljesen élhessen, számára az 
anyagi eszközöket is meg kell adni, amire nézve 
elrettentő példaként utal az amerikai tanítók 
nyomorúságos ellátására. Végül a tanítói hi-
vatás magasztos voltát dicsőíti, sürgeti a taní-
tók beilleszkedését a nép és állam keretébe, tör-
ténelmi feladataiknak szolgálatába, amelyek 
közül első hely illeti meg a politikai-népi cél-
kitűzést. — Dr. Emilia Cordero olasz tanárnő 
bő irodalmi utalásokkal alátámasztott cikkében 
a filozófiának és pedagógiának az olasz tanító-
képzőkben folyó tanításával foglalkozik. Az 

1923-ban bekövetkezett általános iskolareform 
a régi, avult „normáliskolák" helyébe az „Isti-
tuti Magistralit" állította, amelyekben a követ-
kező filozófiai-pedagógiai tananyag szerepel: 
aj klasszikus filozófiai szövegek olvasása főleg 
a logika, etika és esztétika köréből; b) az olasz 
és külföldi pedagógiai klasszikusok műveinek 
olvasása; c) a modern nevelési elméletek és a 
külföldi államok fontosabb oktatásügyi intéz-
ményeinek ismertetése; d) a gyermekről szóló 
irodalom. A tanító és a növendék viszonyát il-
letőleg elhárítják azokat a szélsőséges tanokat, 
amelyek felfüggeszteni igyekeznek a nevelő 
befolyását. Az új, idealisztikus olasz pedagógia 
nagy súlyt vet a szabad rajzolásra, zenére, a 
vallásra, testnevelésre és az emlékezet gyakor-
lására, de a népiskolában a történelem foglalja 
el a központi helyet. A gyermekkertésznők kép-
zésére külön intézeteket, „Scuola di Metodo" 
állítottak fel. A tanítóképzés érdekében támasz-
tandó követelményeket a szerző végül a követ-
kezőkben foglalja össze: 1. filozófiai és gyer-
mektanulmányi munkáknak közvetlen olvasása, 
2. a tanulók részéről önálló dolgozatok konkrét 
pedagógiai kérdésekről, 3. nevelőintézetek rend-
szeres látogatása. — Erika Bunge „Pedagógiai 
részletmunkásság gyári üzemekben. Útmuta-
tás új ipari-pedagógiai munkaterületekre" cím-
mel saját idevágó tevékenységéről egy évre 
terjqdő beszámolót közöl (193—208. 1.), amely 
időszerű és úttörő tartalmánál fogva nálunk is 
a legnagyobb figyelemre, sőt követésre méltó. 
A szerző aki mint „soziale Betriebsarbeiterin" 
(üzemekben társadalmilag tevékenykedő mun 
kásnő) éveken keresztül működött nagy német 
szövőüzemekben, színesen, kaleidoszkópszerűen 
írja le mind bővülő szociális buzgólkodását, 
amelynek fontosabb állomásait csak röviden je-
lezzük: rend, tisztaság, egészségügyi és techni-
kai berendezések, társadalmi intézmények és 
légkör megteremtése, szakértői tanácsadás meg 
nem felelő munkateljesítmény és javítások al-
kalmával, új munkásnők beiskolázása, régiek 
továbbképzése, bajtársi szellem és életközelség, 
segítség a bajbajutottaknak, anyák iskolája, 
könyvtárak, előadások, közös kirándulások és 
ünnepségek, érintkezés a munkafelügyelőkkeL 
munkaadókkal és a külső hatóságokkal stb. 
Mindezek -az intézkedések a következő célok 
szolgálatában állnak: a) emberhez méltó el-
bánás kölcsönös megbecsülés alapján, b) foko-
zott jártasság a felelősséggel teljes munka 
végzésében, c) a zavaró lelki, testi és szociális 
gátlások elhárítása önsegély és kölcsönös segít-
ség útján, d) a személy életének és jellembeli 
kialakulásának a közösségi élet alapján való 
felfokozása. Mindebben természetesen a ma 
uralkodó helyzet irányadó: „Lelki túlterhelés 
miatt a munkásnők még nincsenek valameny-
nyien bensőleg áthatva a nemzeti szocializmus-
tól" .<194. 1.). Végül még egy figyelemreméltó 
nagyobb cikkre utalunk: Peter Petersen „Az 
emberi erkölcsiségnek nemzetpolitikai kialakí-
tása" címmel közli a tavaly Krakkóban lefolyt 
VI. nemzetközi erkölcsnevelési kongresszuson 
tartott előadását. 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Az amerikai rádió államosítása. 

Az Egyesült Államok rádiószolgálata, mint 
ismeretes, decentralizált: számos magánvállalat 
jövedelmező üzlete. Most ott is felmerült az a 
terv, hogy a kormánynak kellene megszervezni 
és üzemben tartani az egész állam területén a 
rádiót a következő elvek szerint: 1. A termelés-
nek, igazgatásnak és közvetítésnek összes költ-
ségét a szövetségi kormány viselje. 2. A műso-
rok hozzáférhetők lennének bizonyos számú 
vagy valamennyi állomás számára, amelyek a 
közvetítés költségét viselnék. 3. Ez a láncszerű 
szervezet naponként 18 óráig működnék. 4. A 
műsorok összeállítását és az egész igazgatást a 
szövetségi oktatásügyi hivatal intézné. 5. Mű-
sorokat elfogadnának nevelésügyi vagy keres-
kedelmi állomásoktól, feltéve, hogy azok jóvá-
hagyattak és nem tartalmaznak üzleti hirdeté-
seket. Ez a megoldás, mondja a terv szerzője, 
az illinoisi egyetemi rádióállomás vezetője, szá-
mos előnnyel járna és az amerikai rádiószolgá-
latot olyan magas színtájra emelné, mint 
aminő a brit intézményé. (Education by Radio.) 

A népoktatás hanyatlása az Egyesült Államok-
ban. 

Az American Federation of Labour (Amerikai 
Munkásszövetség) megállapítása szerint a sú-
lyos gazdasági válság s a nyomában járt taka-
rékossági hullám rengeteg pusztítást végzett az 
Egyesült Államok népiskoláiban. Az 1933. év 
folyamán 24 államban 2000 falusi iskola egy-
általában meg sem nyílt. Nem volt jobb a hely-
zet a városi iskolákban sem, ahol újabb pár-
huzamos osztályok megnyitása és a tanítólét-
szám emelése helyett a máris túlzsúfolt osztá-
lyokba gyömöszölték a megnövekedett számú 
gyermeksereget. A mezőgazdasági államokban 
1934-ben közel egymillió tanuló csak félévnél 
rövidebb ideig látogatta az iskolát. A tanítók 
számát 5%-kal csökkentették, a tanulónkint 
számított közoktatási költségeket 22%-kal apasz-
tották. Számos városban is megrövidítették a 
tanévet. A tankönyvek forgalma 16-8%-kal 
esett, az iskolaépítésre és tatarozásra fordított 
költség a két legutóbbi évben 57-6%-kal szállt 
az előbbeni évek átlagos szintje alá. A tanítói 
illetmények 10-től 75%-ig terjedő csökkenést 
szenvedtek. (American Teacher, 1934. XI— 
XII . szám.) 

A tanítói hivatás dicsérete. 
MacDonald angol miniszterelnök a minap a 

skót nemzeti tanítószövetség ünnepi lakomáján 
beszédet mondott, amelynek során megemléke-
zett arról az időről, amikor mint tanítójelölt 
egy vasárnapi iskolában működött. Akkor, úgy-
mond, leghőbb vágyam az volt, hogy egyszer 
véglegesen alkalmazott tanító lehessek. Azóta 
sok víz folyt le a hidak alatt, de én változat-
lanul vallom, hogy a tanító nem űzetett alkal-
mazott és hogy értékes szolgálatait csakis a 
szív valutájával lehet kiegyenlíteni. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. Az április 13-án 
megtartott 43. nagygyűlésen FrimZ—AlaíláiL, fő-
igazgató elnökölt, aki „Tantervi és rendszer-
tani kérdések a középiskolában" című meg-
nyitó előadásában 1. a tantervi célok mérséklé-
séről, 2. a művelődési anyag korlátozásáról, 
3. a modern nyelvek tanításának gyakorlati 
irányba való tereléséről értekezett, végül az in-
dukció szerepét tárgyalta a nyelvoktatásban. 

Az általános tetszéssel fogadott megnyitó 
után Gjjulai Ágost, titkár terjesztette elő jelen-
tését a Társaságnak 1934. évi működéséről. Be-
számolt az elmúlt évi magyar pedagógiai iro-
dalomnak azon szépszámú termékeiről, amelyek 
a Társaság tagjainak munkájából jöttek létre. 
Ismertette továbbá a Társaság folyóiratának 
gazdag tartalmát és a Magyar Pedagógiai 
Lexikonnak Kemény Ferenc szerkesztésében 
megjelent befejező kötetét. Beszámolt a Társa-
ság 1934. évi felolvasóüléseiről és a Társaság 
kebelében alakult Magyar M on tes-sori-bizottság 
működéséről, végiil kegyeletes szavakkal mél-
tatta a Társaság mult évben elhúnyt tagjainak, 
Fináczy Ernő tiszteleti elnöknek, Weszely Ödön 
alelnöknek, Rácz Lajos tiszteleti tagnak, to-
vábbá Walther Béla és Teveli Mihály rendes 
tagoknak munkásságát és érdemeit. A nagy-
gyűlés köszönettel vette tudomásul a titkár ala-
pos jelentését. Ezután Padányi-Frank Antal 
pénztáros és Kemény Ferenc, a számvizsgáló-
bizottság elnökeriSlnértetteF'a Társaság anyagi 
helyzetét, 1934. évi zárszámadását és 1935. évi 
költségvetését. A hivatalos jelentéseket tiszt-
újítás követte az 1935—1938. évi ciklusra, amely-
nek során megválasztattak: elnökké Komis 
Gyula, alelnökké Mosdóssy Imre, Friml Aladár 
és Huszti József, titkárrá Gyulai Ágost, szer-
kesztővé Nagy J. Béla, pénztárossá Padányi-
Frank Antal, ellenőrré Böngérfi János, jegy-
zővé Éltes Mátyás, könyvtárossá Loczka Ala-
jos, a számvizsgálóbizottság tagjaivá Kemény 
Ferenc és Nagy Zsigmond. A tisztújítás meg-
ejtése után a Társaság Komis Gyula elnök ja-
vaslatára tiszteleti tagjaivá választotta Kemény 
Ferenc főigazgatót, immár félszázados értékes 
irodalmi működésének elismeréséül és Sebes 
Ferenc piarista rendfőnököt; rendes tagokká 
Boda István kereskedelmi akadémiai tanárt, 
Hajdú János reálgimnáziumi tanárt, vitéz Nagy 
Iván min. segédtitkárt és Novágh Gyula nép-
művelési felügyelőt. k f . 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja hús-
vét hetében tartotta szokásos ülését a Tanítók 
Ferenc József-Háza dísztermében, melyen a fő-
városi és vidéki választmányi tagok nagy szám-
mal vettek részt. 

Rákos István kir. tanácsos, elnök, majd Ke-
resztes Vencel alelnök vezette az ülést. Áz ülés 
elején megnyúgtatólag hatott és nagy örömet 
váltott ki az elnöknek az a bejelentése, hogy a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
Eötvös-alap internátusaiban nevelkedő és jó ta-
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írulmányi eredményt tanúsító tanítógyermekek 
részére a Tanítói Internátusok Alapjából köztar-
tási segélyt engedélyezett. A választmány hálás 
érzülettel fogadta a miniszter ismételt gondosko-
dását, mellyel sok tanítószülő gyermeknevelési 
terhei enyhültek. 

Háros Antal főtitkár jelentése során foglalko-
zoffra pénzügyi hatóságoknak azzal az újabban 
jelentkező törekvésével, hogy az internátusok is 
házadót fizessenek. Miután ez az internátusok 
fenntartását lényegesen megdrágítaná, az Eöt-
vös-alap az adókivetéseket megfellebbezte. A fel-
lebbezés a Péterfy Sándor-Leányotthonra nézve 
sikerrel járt, a többi ügy még folyamatban van. 
Majd foglalkozott a jövő tanévben kiosztandó 
segélyekkel s erre vonatkozóan a pályázati 
hirdetés kiírását határozta el a választmány s 
a pályázatok beadásának határidejét május 
31-ben állapította meg. A Kalász Rt. az Eötvös-
alapnak az elmúlt év eredményei alapján 12.400 
pengőt juttatott. Ez az eredmény is jelzi az 
utat, melynek követésével anyagi megterhelés 
nélkül, tisztán önzetlen közreműködéssel, a ta-
nítóság elősegítheti intézményei megerősödését. 
Bejelentette továbbá, hogy a csonka és töredék 
alapítványok összevonását a Vasvármegyei Ált. 
Tanítóegyesület megkezdte s ajánlotta, hogy e 
példát a többi jogi személy is kövesse. Végül 
beszámolt arról, hogy 51 új tag belépésével az 
Eötvös-alap tagjainak száma 5418-ra emelke-
dett. 

Gergely István számtartó az Eötvös-alap 
anyagi helyzetét ismertette s bejelentette, hogy 
a vagyon 554.874 P értéket képvisel. 

Péterhidi József igazgató jelentósével kap-
csolatban különös érdeklődést váltott ki a vi-
déki, különösen tanyai tanítóknak a nyári szü-
netben Budapestre tervezett tanulmányi kirán-
dulása. Az Eötvös-alap e kirándulások rende-
zésével azt a célt kívánja szolgálni, hogy ne 
akadjon magyar tanító, aki hazája fővárosát, 
ennek kulturális és egyéb értékeit meg ne is-
merje. Eddig közel 200 tanító jelentkezett, akik 
igen jutányosán, tíz napra 25 pengőért, a Ta-
nítók Ferenc József-Házában nyernek majd 
teljes ellátást. A mozgalomba belekapcsolódott 
a Székesfővárosi Népművelési Bizottság, mely-
nek érdemes vezetője, Novágh Gyula gondosko-
dik a kartársak szakszerű kalauzálásáról. Dicsé-
retes dolog, hogy a Csongrádvármegyei Álta-
lános Tanítóegyesület 8, a Békésvármegyei 
Tanítóegyesület 4, a Zalavármegyei Tanító-
egyesület 4, a Pestvármegyei Tanítóegyesület 2, 
s az Állami Tanítók Országos Egyesülete 2 he-
lyettes tanítót küld Budapestre, akiknek költsé-
geit fedezi. 

A keszthelyi internátus és üdülőházról tett 
jelentéssel kapcsolatban hozzájárult a választ-
mány, hogy az intézetnek egészséges ivóvízzel 
való ellátását a vezetőség egy új kút nyitásával 
biztosítsa. Végül a választmány a nyári üdülés 
tartalmára az üdülésre jelentkezők napi ellátási 
költségét 2 pengő 40 fillérben, a szállás díját 
pedig a szobához viszonyítva 50 fillértől 1 pen-
gőig terjedő összegben állapította meg szemé-
ly enkint. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium Nyíregyházán.* Tes-
léry Károly dr. Szabolcs vármegye kir. tan-

Telügyelője ebben a tanévben már a huszon-
hatodik pedagógiai szemináriumot rendezte. 
Hogy a szabolcsi pedagógiai szemináriumok-
ban milyen élénk, értékes és az iskolai élet 
egész területéri kiható munka folyik, azt vilá-
gosan mutatta a május hó 27-én Nyíregyházán 
megtartott pedagógiai szeminárium. 

Ezen a szemináriumon mintegy 250-en vet-
tek részt. A nyíregyházi és a környékbeli taní-
tóságon, valamint a kir. tanfelügyelőség tag-
jain kívül ott voltak az egyházi és társadalmi 
élet vezetőférfiai, a hólybeli áll. tanítóképző-
intézet, a közép- és polgári iskolák tanárai, va-
lamint az áll. tanítóképző-intézet IV. és V. 
éves növendékei Ehrlich Antal igazgató, Arad-
váry Béla, Koltay Ferenc, Lakatos Emil, Hor-
váth János tanárok vezetésével. 

A szemináriumon Drozdy Gyula, lapunk fő-
szerkesztője Nyelvet vagy nyelvtant tanítsunk? 
címen tartott másfélórás előadást. Az előadást 
élénk hozzászólások követték, melyben részt-
vettek a tanítóképző, a közép- és polgári isko-
lák tanárai, a népiskolák tanítói, sőt nem pe-
dagógus vendégek is. 

A nyíregyházi pedagógiai szemináriumok vi-
lágosan mutatják, hogy az egyes iskolafajok 
pedagógiai felfogása csakis olyan munkaközös-
ségben és légkörben közeledhetik egymáshoz, 
mint amilyent Tesléry Károly dr. kir. tanfel-
ügyelő Szabolcs vármegyében megteremtett. 

H I R JE K 

Az iskolánkívüli népművelés a Balatonért. 
A Balatoni Intéző Bizottság a kereskedelmi 
minisztériumban értekezletet tartott a Balaton 
kultúrájának emelése érdekében. Az értekezlet 
— amelyen Tormay Géza dr. államtitkár elnö-
költ — Nevelős Gyula miniszteri tanácsos elő-
adása után több, haladék nélkül végrehajtható 
határozatot hozott. E határozatok egyike az, 
hogy a Balatoni Intéző Bizottság pályadíjakat 
tűz ki a balatonparti községek iskoláinak dí-
szítésére. A pályadíjat a legszebb iskola taní-
tója. (tanítónője) fogja kapni. A Balatoni In-
téző Bizottság ezen határozatából kifolyóan 
Zala vármegye alispánja, mint a zalamegyei 
népművelési bizottság elnöke, rendeletet inté-
zett a balatonkörnyéki főszolgabírókhoz és 
jegyzőkhöz, akik a helyi népművelési bizottsá-
gok elnökei és felhívja az illetékeseket, hogy 
„a helyi és nemzetgazdasági szempontból igen 
fontos idegenforgalom erőteljes fellendítése ér-
dekében" a Balaton partján fekvő községek 
nyaralóinak és lakóházainak díszítésére is 
kellő figyelmet fordítsanak. Az alispán első-
sorban a szép előkertek építését hangoztatja 
és a rendelethez szakértők által készített 
tervrajzokat is mellékelt. A rajzok és út-
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mutatók részletes tájékoztatást adnak a szép 
kertek készítésére és felsorolják mindazokat 
a dísznövényeket, virágokat, cserjéket és fá-
kat, amelyek a balatoni talajviszonyokat leg-
inkább kedvelik. A népművelési bizottság el-
nöke e rendeletnek végrehajtásáról május, 
illetőleg szeptember 15-ig beszámoló jelentést 
kíván a helyi bizottságoktól. 

Az újpesti népművelési bizottság család vé-
delmi előadássorozata. Üjpest m. város Isko-
lánkívüli Népművelési Bizottsága által rende-
zett családvédelmi előadássorozat második elő-
adását április hó 23 án d. u. 6 órakor tartotta 
meg Padúnyi Andor, Pest vármegye kir. tan-
felügyelője a Városháza közgyűlési termében, 
„Az iskolánkívüli nevelés feladatai" címen. Az 
előadó kifejtette, hogy a nevelés céljának eléré-
sére a hivatásos nevelői tényezők, az iskola és 
egyházak, még nem elegendők, mert az életnek 
olyan területei is vannak, amelyeket csak az 
iskolánkívüli népműveléssel lehet elérni. Az 
iskolánkívüli nevelés egyik főfeladata a köz-
élet megtisztítása, a gyermek megóvása azok-
tól a rossz hatásoktól, melyek az iskolán kívül 
érhetik, hogy a jövő nemzedéket az iskolában 
és az életben tapasztaltak közötti ellentmondás 
súlyos terhétől megszabadítsa. 

Az érdekes előadást, amelyet nagy közönség 
hallgatott végig, Rákosy Zoltán, polg. iskolai 
igazgató, a Népművelési Bizottság helyettes el-
nöke köszönte meg. 

A nemzetközi tehetségvédelmi kongresszus Frei-
burgban. Németország egyik legnyugatibb városában , 
Fre iburgban , április 23—26-a között folyt le a nem-
zetközi tehetségvédelmi kongresszus, amelyen lit nem-
zi t részéről jelentek m e g az egyetemi i f júság, az egyes 
nemzetek főiskoláinak, valamint a hivatalos élet veze-
tői. A rendkívül t anu l ságos gyűlésen a tehetségesek 
védelmének s az ezzel szoros kapcsola tban álló kér-
dések, mint az á l lás ta lan diplomások, az egyes orszá-
gok ösztöndíjügye stb. kerül tek alapos megvi ta tás alá. 
Magyarország részéről h a t a n veitek részt a tárgyalá-
sokon és dr. Olay Fe renc egyetemi magán taná r , mi-
niszteri osztálytanácsos, az egyetemi ügyosztály főnöke 
vett közvetlenül is részt az érdemleges tárgyalások-
ban, amennyiben az ál lás talan diplomások magyar -
országi elhelyezését, ezzel kapcsolatban a tehetségek 
védelmét és megsegítését ismertette nagy érdeklődést 
keltett előadásban, m a j d pedig írásban nyúj to t t tá jé-
koztatást a magyar ösztöndí jügyek megszervezéséről 
és működéséről . A rendk ívü l bará tságos és megértés-
sel teljes üléseken a m a g y a r o k igen meleg fogadtatás-
ban részesültek, s a jó m u n k a végzésének tudatával 
hagyták el a vendégszerető, szép délnémet várost , 
hogy a n n a k a német meghívásnak tegyenek eleget, 
amely a délnémet egyetemi városok, valamint az i f jú -
sági m u n k a t á b o r o k b e m u t a t á s á t tűzte ki céljául. Így 
u taz tak el Heidelberg. F r a n k f u r t , Mainz, Bonn, Köln 
és Berlin egyetemeinek és if júsági m u n k a t á b o r a i n a k 
megtekintésére, mint amelyek a ha rmadik bi rodalom 
legú jabb alkotásait v a n n a k hivatva bemutatni . 

A népművelési titkárok országos értekezlete. Április 
hó 16-án tar tot ták meg a népművelési t i tkárok ezévi 
országos értekezletét. Az értekezletet, amelyen i f j . 
Wlassics Gyula báró, a népművelési ügyek á l lamt i tkár i 
felülvizsgálatával megbízot t h. á l l amt i tkár is meg-
jelent, Nevelős Gyula miniszteri t anácsos vezette. 
Résztvettek az összes törvényhatóságok népművelési 
t i tkárai . Az értekezlet különösen a jellemképzés, a 

nemzetnevelés, a csa ládvédelem mód ja i ró l és eszközei-
ről, továbbá a gyümölcstermesztési i smeretek terjesz-
tésének és az egészségi ismeretek kimélyftésének kér-
déseiről tárgyalt részletesen. Foglalkozott az analfa-
bet izmus elleni rendszeres küzdelemmel, valamint a 
népkönyvtá rak , illetőleg a vándor-népkönyvtárak ügyé-
vel, a népművelési f i lmekkel és végül a Bokréta Szö-
vetség törekvéseinek országos erkölcsi támogatásával 
is. Az adminisztráció egyszerűsítését illetően kifeje-
zésre ju to t t az a kívánság, hogy a s tat iszt ikai kimuta-
tások egyszerűsít tessenek és az elvi rendeletek külön-
böző időkből származó rendelkezései egymással össz-
hangba hozassanak. Igen érdekes és tanulságos képet 
nyú j to t t ak a t i tkárok hozzászólásai az egyes törvény-
ha tóságok népműveltségi viszonyairól és sa já tos kul-
turál is igényeiről főleg egészségügyi vonatkozásokban. 
Többen hangsúlyozták a pedagógiai i smeretek iránt 
való érdeklődés ter jedését is. A népművelés i törvényre 
nézve az a felfogás a lakul t ki, hogy a népművelés al-
ka lmazkodó természetének leginkább az úgynevezett 
kere t törvény felelne meg. Az egyes kérdéseknél fel-
szólal tak: Novágh Gyula, Rhosóczy Rezső, Katona 
Géza, Wiesenbacher József , Tamás József, Süle Dénes, 
Sá f rán István, Berky Is tván, Hübner József, Csuppay 
Lajos , Tan tó József és Bencze András. Az értekezlet 
előtti napon a Népművelési Ti tkárok Nemzeti Szövet-
sége tartot t ülést Novágh Gyula székesfővárosi nép-
művelési t i tkár, helyettes népművelési felügyelő elnök-
lésével. Az ülésen a szövetségi ügyeket tárgyal ták s 
ezeken kívül a fent leírt országos értekezlet tárgyainak 
főbb szempont ja i t is előzetesen megvitat ták. 

Elveszett és megtalált tanítói okmányok. Barach 
Béla tan í tó oklevelét, melyet Eper jesen 1913-ban szer-
zett és működési b izonyí tványai t Budapes ten egy 
postaszekrényben megta lá l ták . Átveheti a 72-es posta-
hivatalban Réti Jenő postafelügyelőnél. 

A Budapesti Tanítók és Tanárok Segélyző Egyesüle-
tének LXII. évi jelentése. A napokban hagy ta el a saj-
tót a B. T. és T. S. E. 62. évi jelentése. A gazdag tar-
talmú m ű b e n a szokásos t i tkári jelentésen és záró-
számadásokon kívül részletesen foglalkozik Kindlovits 
Pál elnök azoknak az ó h a j o k n a k lehetőségeivel, ame-
lyek az utóbbi időkben a tagok részéről megnyilvánul-
tak. Megemlíti, hogy a temetkezési segélyeket 500 pen-
gőben ál lapí tot ták meg s ehhez még 100 pengő pót-
segély engedélyezését kér ik a belügyminisztériumtól, 
amelyet azonban csak 2—3 év alatt fokoza tosan ter-
jesztenek ki minden tagra. Fölemelik az ösztöndíjak 
és özvegyi segélyek, va lamin t a betegsegé'lyezésre szánt 
összegeket, úgyszintén a kölcsönözhető összegek maxi-
mumát is. Azt a kívánságot azonban, hogy a tagdíj 
fizetése alól mentesül jenek a 40 év óta tagok is, az 
egyesület jelenlegi taglé tszáma mellett, n e m teljesíthe-
tik. El lenben — mihelyt a viszonyok engedik — ezek-
nél a régi tagoknál tagdí jmérséklés t vezetnek be. Így 
döntöt t a napokban megtar to t t közgyűlés is, amely 
egyébként t isztújí tó közgyűlés is volt. Űjból meg-
választották elnökké: Kindlovi ts Pált, a le lnökké: Fe-
renczy Józsefet , és Petik Kálmánt, t i t ká r r á : Geréb 
Nándort , e l lenőrré: Szilas Ágostont és gazdává : Egedy 
Istvánt. Választot tak még ezenkívül több igazgató-
tanácsi rendes és póttagot és 3 számvizsgáló tagot. 

Nyári német tanfolyam Klagenfurtban. Höckel Ernő 
dr., a P á z m á n y Péter - tudományegyetem megbízott elő-
adója, júl ius 2-től 29-ig ö tödször német nyelvtanfolya-
mot rendez a karintiai t a r t o m á n y i kormányzóság véd-
nöksége alatt a wörthi-tó mellet t fekvő Klayenfurtban. 
A résztvevők elhelyezése és ellátása úr icsa ládoknál 
történik. Az érdeklődők f o r d u l j a n a k Háckel tanárhoz, 
Budapest , XI, Horthv Miklós-út 65 (telefon 693-53). 
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T A X T G I I 
— Május hónap első felére. — 

Május 1. (1838.) Született Zsilinszky Mihály vallás- és 
közoktatásügyi ál lamti tkár . 
(1871.) Oheroly Jánost kinevezték a budai 

taní tóképző to rna tanárává . 
(1889.) Született Mennyey József pedagógus, 
Árva vármegye tanfelügyelője, szakíró (Ál-
talános taní tás és tanodai nevelés, Nevelés-

és taní tás tan) . 
Május 2. (1895.) Meghalt Lendvay F e r e n c pedagógus, 

Csongrád vármegye tanfelügyelője, kultusz-
miniszteri osztálytanácsos és szakíró. 
(1846.) Született Schön József pedagógus, 
szak- és t ankönyví ró . 
(1933.) Gárdonyi Géza szobrát leleplezték 

Budapesten. 
Május 4. (1776.) Született Herbart J ános német filo-

zófus. 
Május 5. (1933.) Hóman Bálint kul tuszminiszter em-

lékbeszédet tar tot t Klebelsberg Kuno grófról . 
Május 6. (1888.) Gönczy Pál pedagógus, közoktatás i 

A Debreceni Nyári Egyetem ki lencedik tanfo lyamát 
az idén augusztus 1—20-ig rendezi. A mult nyáron 180 
külföldi vett ra j ta részt s az idén is képviselve lesz 
minden európai nemzet . Így kiváló a lka lom nyílik ide-
gen nyelvek gyakor lására és kül földiekkel való meg-
ismerkedésre. Az idei t anfo lyamon is a legismertebb 
m a g y a r és külföldi e lőadók ta r t anak előadásokat ma-
gyar, német , f rancia , angol és olasz nyelven. Az elő-
adások délelőtt 8—10-ig és délután 5—7-ig lesznek, 
hogy m a r a d j o n idő a gyönyörű nagyerdei s t r andon 
való fürdőzésre is. A hallgatóság a m o d e r n nagyerdei 
in te rná tusban és magánvi l lákban nye r elhelyezést. A 
l egú jabb kuta tásokat felölelő e lőadásokat hangverse-
nyek, modern nyelvleckék, sportolási és szórakozási 
a lka lmak egészítik ki. A résztvevők vasúti és vízum-
kedvezményeket k a p h a t n a k . Lakás és elsőrendű el-
látás h á r o m hétre 50 P. A beira tkozási d í j 8 P. Rész-
letes felvilágosítással szolgál a Debreceni Nyári Egye-
tem t i tkársága Debrecen 10. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A közalkalmazottak sziilői háztól távollevő 
gyermekeinek betegellátása. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. 
Tudomás végett értesítem a kir. tanfelügyelő 

urat, hogy a m. kir. pénzügyminiszter úr folyó 
évi március hó 9-én 3307/1935. IV. b. szám alatt 
kelt átirata szerint az 1934. évi 7700/M. E. számú 
rendelet 6. §-ának 4. bekezdésében foglalt ren-
delkezés értelmében az OTBA szolgáltatásaira 
igényjogosultaknak azon gyermekei, akik ta-
nulmányaik folytatása céljából más körzetben 
laknak, mint atyjuk, az igényjogosult családfő, 
a háziorvosi ellátásban csak a családfő állandó 
lakóhelyén részesülhetnek. Azon a helyen, ahol 
tanulmányaikat folytatják, az OTBA terhére 
háziorvosi ellátásban nem részesülhetnek. Az 
egyéb szolgáltatásokat azonban (kórházi ápo-
lás, műtéti segély stb.) a családfő lakóhelyére 
nézve illetékes ellenőrző orvos útján bármikor 
igénybe vehetik. (Pl. az iskolaorvos javasla-
tára a szülő állandó lakóhelyére nézve illetékes 
ellenőrző orvos a kórházi beutaló lapot kitölti.) 

K A P T Á R . 
á l l amt i tká r tanügyi m u n k á s s á g á n a k 50 éves 
év fo rdu ló já t ünnepl ik . 
(1896.) Wlassics Gyula közokt. miniszter t a 
Tud. Akadémia másodelnökévé választ ja . 

Május 8. (1902.) A székesfővárosi tanítóegyesületek 
fuz ioná lnak és mega l ak í t j ák a Magyar Ta-
nítók Otthonát. 

Május 11. (1898.) A 10.451. sz. miniszter i rendelet úgy 
ha tá roz , hogy az á l l ami tisztviselő vagy al-
tiszt hivatali esküt rendszer int csak egyszer 
tesz. Kivétel, ha egyik kormányza t i ágból a 
m á s i k b a lép, ha fegyveres szolgálatból lép 
át polgár i szolgálatba, vagy altisztből neve-
zik ki tisztviselőnek. 

Május 12. (1863.) Meghalt Wimmer Ágost, a felsőlövői 
ev. taní tóintézet megalap í tó ja . 

Május 13. (1853.) Gothában megkezdődöt t a 8. német 
tanítógyűlés, mely 5 napig tartott . 
(1845.) XVimiiier Ágost Felsőlövőn megnyi t j a 
az á l ta la alapított ev. tanítóképző-intézetet . 

Május 14. (1921.) Meghalt Hajnal István, a „Főváros i 
Közlöny" alapí tója és szerkesztője. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a pestszenterzsébeti Hitelszövetkezet mint az 
Országos^Kozponti Hitelszövetkezet tagja igaz-
gatóságának azért, mert a pestszenterzsébeti 
szegény tanulók felruházására 2244 P értékű 
adományt juttatott, őszinte elismerését és kö-
szönetét nyilvánította. 

Pályázati hirdetmény. 
Tanítók gyermekeinek elhelyezése a szentgott-

hárdi iskolaszanatóriumban. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 

77.265/1934. sz. a. rendeletével 16 tanító-gyermek 
részére az állami tanítói internátus-alap ter-
hére a Magyar Iskola-Szanatórium Egyesület 
szentgotthárdi iskolaszanatóriumában helyet 
létesített a következő feltételek mellett: 

A létesített helyekre felvétetnek bármely 
nyilvános joggal bíró népiskola rendes tanító-
jának olyan gyenge, vérszegény, megerősítésre 
szoruló vagy tüdőbajra hajlamos fiú- és leány-
gyermekei, akik legalább az elemi népiskola 
negyedik osztályát elvégezték. 

Hogy a felveendő növendék egészségi álla-
pota iskolaszanatóriumi elhelyezést igényel, ez 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. 
Szintúgy az is, hogy semmiféle fertőző beteg-
ségben nem szenved, mert a szentgotthárdi 
iskolaszanatóriumunkból fertőző betegek ki 
vannak zárva. 

A szentgotthárdi iskolaszanatórium orvosilag 
és tanügyileg a legmodernebbül van beren-
dezve, a felvett növendékek gimnáziumi, reál-
iskolai, kereskedelmi iskolai és polgári iskolai 
tanulmányaikat az intézetben végzik, az iskola-
szanatóriumban működő tanári kar vezetése 
mellett, az iskolaszanatóriumban vizsgáznak a 
kultuszminisztérium által kiküldött bizottság 
előtt és államérvényes bizonyítványt nyernek. 

Egy-egy gyermek 12 hónapi ellátásához a 
kultuszminisztérium 900 pengővel járul hozzá, 
a gyermek gondviselője részéről ugyanerre az 
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időre havi 25 pengő fizetendő, azonkívül a 
gyermek után járó családi pótlékot tai^Éfeik a 
szülő az egyesület rendelkezésére bocsátani. 
A gyermek ellátásának (szanatóriumi gyógy-
kezelés, gyógyszer és tanítás) ezen túlmenő 
költségeit a Magyar Iskola-Szanatórium Egye-
sület viseli. 

A felvételi kérvényt a Magyar Iskola-Szana-
tórium Egyesület elnökségéhez, Budapest, VIII, 
Sándor-utca 26, kell beterjeszteni. A felvételi 
kérvényhez mellékelni kell a felvenni kért 
gyermek születési és utolsó iskolai bizonyítvá-
nyát. Ezenfelül 

a) igazolni kell, hogy a tanító a folyamodás 
idejében nyilvánossági joggal bíró népiskolá-
nak rendes tanítója; 

b) igazolni kell az ellátásra szoruló gyerme-
kek számát; 

c) igazolni kell, hogy milyen iskolák vannak 
a felvételt kérő alkalmaztatásának helyén, vé-
gül 

d) hogy milyen távol van a tanya, a község 
attól a legközelebbi várostól, ahol legalább 
középfokií iskola van. 

A felvételt kérő folyamodvány és annak mel-
lékletei bélyegmentesek. 

A folyamodvány benyújtásának shatárideje 
folyó évi június hó 1. 

Az egyesület központi irodája megkeresésre 
tájékoztatást nyújt és megküldi a szentgott-
hárdi iskolaszanatóriumot ismertető kiadvá-
nyokat. A Magyar Iskola-Szanatórium 

Egyesület. 

Pályázati hirdetmény. 

Az Amizoni Károly á l ta l alapított Országos Magyar 
Nőnevelő Intézetbe való felvétel tá rgyában. 

Közzététetik a m. kir . vallás- és közokta tásügyi mi-
n isz ternek 46.396/1935. V—2. rendelete a lapján . 

Az Amizoni Károly á l ta l alapított Országos Magyar 
Nőnevelő Intézet cél ja és feladata, hogy növendékei 
jövő hivatásukhoz képest derék és művel t háziasszo-
n y o k k á és gondos c sa l ádanyákká készít tessenek elő. 
A t an í t á s ennek megfelelően elméleti és gyakorlati . 
Elmélet i tárgyak: hit- és erkölcstan, neveléstan (egész-
ségtannal kapcsola tban) , magyar nyelv és i rodalom, 
számtan, könyvvitel, gazdaságtan, u tóbb inak keretében 
természet tudományi ismeretek, növénytermesztés , állat-
tenyésztés, háztar tás tan és gazdaságtan, elméleti ker-
tészet, ra jz , művészet történet , ének, testgyakorlás, né-
met és f r anc i a nyelv és irodalom. Az idegen nyelvek 
t an í t á sában nagy súlyt vet az intézet a folytonos gya-
kor l á s ra és társalgásra. Gyakorlati t á rgyak : a ház-
ta r tás körébe tartozó összes gyakor la t i munkák , a 
kertészet minden ága, állattenyésztés, boramfigondo-
zás stb. 

Az intézetnek há rom évfo lyama van. Csak bent lakó 
növendékei lehetnek. 

A III. év befejezése u t á n a növendékek végbizonyít-
ványt k a p n a k . 

Az intézet Budapesten, VI. ker., Amer ika i út 96. sz. 
alatt s a j á t e célra épített m o d e r n épületben, egészséges 
helyen, 5 holdas pa rk és gazdasági ker t közepén 
fekszik. 

A t a r t á sd í j ak , melyekben az élelmezés, a nyelvek és 
zenetaní tás is bennfoglal tat ik , a következők: 

Tel jes ellátási díjat fizető növendékek ta r tásd í ja az 
I. és II. évfolyamban évi 900 pengő, a III. évfolyamban 
évi 800 pengő, amely összeget 10 havi egyenlő részlet-
ben kell havonta előre megfizetni. 

Kivételesen engedélyezhető kedvezményes ellátási 
dí jér t az a növendék fo lyamodhat ik , aki legalább ál-
ta lános jó t anulmányi előmenetel t és k i fogás ta lan ma-
gaviseletet igazol és ezenkívül újkeletű ha tóság i bizo-
nyí tvánnyal igazolja, hogy vagyoni és csa lád i körül-
ményei mia t t kedvezményre érdemes. A kedvezményes 
helyek s záma korlátozott , az I. éves növendékek csak 
kivételesen indokolt esetben kapha tnak kedvezményt . 

Minden növendék a t a r t á sd í jon kívül a be i ra táskor 
egész évre felvételi és vegyes d í j címén 60 pengőt tar-
tozik fizetni. Az esetleges gyógyszerköltségek vagy kór-
házi ápolás i költségek ezekben a d í j akban n e m foglal-
ta tnak benn . 

Az Amizoni Károly ál tal alapított Országos Magyar 
Nőnevelő Intézet első év fo lyamában az 1935/36. iskolai 
tanévre felvételért pá lyázha tnak azok a legalább pol-
gári leányiskola vagy középiskola IV. osztá lyát siker-
rel végzett keresztény leánynövendékek, ak ik 14. élet-
évüket betöl töt ték, de 16 évesnél nem idősebbek, egész-
ségesek és szervi b a j u k nincsen. 

A felvétel i ránti kérvényeket az Amizoni Károly ál-
lal a lapí tot t Országos Magyar Nőnevelő Intézet igaz-
ga tó tanácsához címzetten az intézet igazgatóságához 
június 15-ig kell benyú j t an i . 

A felvételi kérvényhez a következő o k m á n y o k a t kell 
csatolni: 

a ) születési anyakönyvi kivonatot , 
b) ha tóság i orvosi b izonyí tványt arról, hogy folya-

modó egészséges és szervi b a j a nincsen, 
c) iskolai bizonyítványt arról , hogy f o l y a m o d ó leg-

alább a polgár i leányiskola, illetőleg a középiskola 
IV. osztályát sikerrel elvégezte. Ha fo lyamodó a kér-
vény b e n y ú j t á s a k o r a IV. osztály elvégzését igazoló 
b izonyí tvánnyal még nem rendelkezik, a III. osztály-
beli b izonyí tványát és a IV. osztálybeli félévi értesítő-
jét csatol ja , 

d) ha tóság i orvosi b izonyí tványt a csa ládfő polgári 
állásáról, vagyoni ál lapotáról , jövedelméről és a kér-
vényező esetleges magánvagyonáró l vagy ösztöndí járól , 
továbbá a családtagok számáról , életkoráról, a családfő 
közvetlen gondozása alatt ál ló gyermekek számáról , 

e) azok a folyamodók, ak ik a folyó iskolai évben 
mint rendes tanulók iskolába m á r nem já r t ak , erkölcsi 
magaviseletüket szabályszerű községi b izonyí tvánnyal 
tar toznak igazolni. 

A kérvényre 2 pengős okmánybélyeg, mel lékletekre 
30 filléres okmánybélyeg ragasztandó. 

Érdek lődőknek szóbelileg vagy levélben n y ú j t fel-
világosítást az intézet igazgatósága. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Novágh Gyula: Nemzeti gyermekhét. — A IX. Egyetemes 
Tanítógyűlés. — Drozdy Gyula: A tapasztalat szerepe 
a tanításban. — Klebelsberg-emlékünnep Szegeden. — 
Dr. Olay Ferenc: Idegenforgalmunk jövője és a magyar 
tanulóifjúság. — Dr. Takács Menyhért: Esztétikai világ-
nézet. — Fodor Árpád: Népiskoláink állat- és növény-
védelme az 1933/4. tanévben. — Váradi József: Marczell 
Mihály dr: A nevelés alapvonalai. — Iskolánkivüli nép-
művelés. Sülé Dénes: Milyen szempontok szerint választ-
juk ki a színdarabokat műkedvelői előadásokra. — Gya-
korlati pedagógia. Kovács Gyula: A kör kerületének ki-
számítása. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tu-
domány, irodalom, művészet. — Külföldi irodalom. — 
Külföldi szemle. — Egyesületi élet. —• Pedagógiai szemi-
nárium. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-kőrút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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PALYÁZATI 
és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

KŰNSZENTMÁRTON községi óvodájánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett államsegélyes községi óvónői állásra 
pályázatot hirdet a felügyelőbizottság. Javadalmazása a 
mindenkori kormányrendeletnek megfelelő fizetés és ter-
mészetbeni lakás. A sajátkezűleg írt kérvényhez csato-
landók a 69.870—1933. VI. sz. vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendeletben felsorolt okmányok. A kérvények 
községi óvodai felügyelőbizottságának, Kúnszentmárton, 
címzendők. Határidő ezen hirdetés megjelenésétől számí-
tott három hét. (123) 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI m. kir. mezőgazdasági 
szakiskola folyó évi október hó 1-én kezdődő kétéves tan-
folyamára pályázatot hirdet. Az iskola célja gazdák és 
bérlők fiainak, valamint uradalmak részére altiszteket 
képezni. Ezenkívül az iskola sikeres elvégzése kis-
tejiparosi üzemek vezetésére is képesít. Egy évre fize-
tendő összes díjak 260 pengő, melyért az iskola tanuló-
otthonában teljes ellátást is kap. Az összeg több részlet-
ben is fizethető. Sokgyermekes családból származók. és 
szegénysorsú szülők gyermekei részére féldíjas és igen 
kedvezményes helyek is vannak. Felvehetők 17. élet-
évüket betöltött, legalább négy elemi osztályt végzett 
ifjak. Személyes vagy írásbeli megkeresésre bárkinek 
szívesen nyújt felvilágosítást az Igazgatóság. (126) 

ENDRÖD róm. kat. egyházközségének képviselőtestü-
lete pályázatot hirdet a megüresedett kondorostanyai 
I I . sz. iskolai XIV. sorszámú tanítói állásra. Javada lma: 
törvényes fizetés és természetbeni lakás. Csak olyanok 
pályázhatnak, akik államsegélyes iskoláknál megkívánt 
feltételeknek megfelelnek. Mivel a kondorostanyai I I . sz. 
iskola tanítója állandó helyettese a kondorostanyai kán-
tornak, s az ottani templomban kántori teendőket vé-
gezni köteles, elsősorban jó kántori oklevéllel és kellő 
gyakorlattal rendelkezők vétetnek figyelembe. Az illeté-
kes lelkészi hivatal által kiállított erkölcsi és a pályázó 
eddigi kat. egyesületi és társadalmi működéséről szóló 
bizonyítvány kívánatos. A válaszbélyeggel ellátott kér-
vények e pályázat megjelenésétől számított 21 napon 
belül a plébánia-hivatalhoz, Endrőd, küldendők. (125) 

FÜLPÖSDARÓC református egyházközsége pályázatot 
hirdet a tanév végéig helyettes tanítói állásra. Fizetés 
törvényes államsegély. Pályázati határidő május 21. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Református Is-
kolaszéknek küldendők. (131) 

FÜLPÖSDARÓC református egyházközsége kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom modern 
lakás kerttel, egyháztól évi 31 aranykorona, 8 q búza, 
2 öl kemény tűzifa, 3 K kat. hold szántóföld, törvényes 
államsegély. Pályázati feltételek orgonista-kántortanítói 
oklevél. Orgonista-kántori oklevél hiánya kizáró ok. Kö-
telességek a díjlevél és Egyházi Törvények előírása sze-
rint. Pályázati határidő május 21. Kántori próba május 
22-én, önköltségen. Az állás júliusban foglalandó el. Be-
ruházásért megváltandó összeg 108 pengő, amely 10 pen-
gős részletekben törlesztendő. Pályázatok az alanti címre 
küldendők: dr. Feigl József iskolaszéki elnök, Fülpös-
daróc, p. Géberjén. (132) 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

OPERA Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKOL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT. 

Budapest VII, Klauzál.utca 3 5 . sz 

Internátusba felvétel. A hódmezővásárhelyi ref. gim-
náziumi fiúinternátus igazgatóságához a kellően felsze-
relt felvételi kérvények július 31-ig nyújthatók be. Az in-
ternátus a gimnáziumépülettel egy telken fekszik, tágas, 
fás udvankerttel. A felügyeletet és korrepetálást a bent-
lakó felügyelő és két bentlakó tanár lá t ja el. A teljes 
díj: lakás, fűtés, világítás, mosás, kisebb gyógyellátás, 
korrepetálás, napi négyszeri ízletes és bőséges ellátással 
együtt havi 45 pengő. Jó előmenetelű szegény tanulók 
kedvezményben részesülhetnek. Kívánatra részletes tájé-
koztatót küld a gimnázium igazgatósága. 

NY1RMADA izr. iskolaszéke a nyugdíjazás folytán 
megüresedett I I . sorszámú tanítói állásra, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr 101.643/1935. sz. rendelete 
értelmében ismételten pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
ortodox vallású, oki. izr., magyar honos férfitanítók. Ja-
vadalom 10% helyijárulék, többi államsegély. Pályázati 
határidő megjelenéstől 21 nap. Az állás azonnal elfogla-
landó. Dr. Spiegel Henrik iskolaszéki alelnök. (129) 

A sárospataki református tanítóképző-intézet első osz-
tályába, az 1935—36. iskolaévre való felvételért folya-
modni május 31-ig lehet. Az internátusban a teljes el-
látás díja havonkint 40 pengő. Példás magaviseletű, ki-' 
váló tanuló segélyben részesül. Az érdeklődőknek részle-
tes tájékoztatást nyújt az intézet igazgatósága. (112) 

H 1 R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Orbán Gyula földesi ref. kántor-tanító és Nagy Erzsébet 
jegyesek. (134) 

CSERÉLNE teljes államsegélyes, róm. kat . kántor-
tanító, mellékeesel, Miskolc mellől. „Mielőbb" jeligére. 

(127) 

RÓM. KAT. osztálytanító, dunántúli város közeléből, 
családi okból cserélne nem felekezeti jellegű osztálytanító-
val. Je l ige : „Család." (128) 

uütáfi 
hm, kjíAcb 
a kÖficmfyeqy 

tíumifozott nöí es érti e ső -
köpenyek Pá2.50-től 
Eredeti angol selyemtényú ballonszövet 
e s ő k a b á t . Speciális eljárással víz-
batlanitva, divatszinekben. Pehely-
könnyű, nem gumírozott! . . P 2 9 . — 

Kész női és lérfi luhák ó a s választékban 

Kovácsevics Milenkó 
IV. kerület, Petőfi Sándor utca 3. szám. 
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A házilag lemosható 

WICKOMs 
G A L L É R 

VALÓDI SIFÓNBÓL, 
N E M K A U C S U K , 
NEM PISZKOLÓDIK, 
TARTÓS. 

K a p h a t ó m i n d e n d i v a t á r u ü z l e t b e n . 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
eéget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

CSERÉLNÉK Gyöngyösről, 10 tanerős iskolától Buda-
pest környékére. „Mátra" jeligére a kiadóba. (130) 

HELYETTESNEK keresek fiatal, katolikus tanítónőt, 
„Fényképes ajánlatok" jeligére a kiadóhivatalba. (124) 

PESTKÖRNYÉKIJE cserélnék, világfővonalmenti nagy-
város belterületi iskolájától. Költségeit megfizetem. 
„Előnyösnek." (110) 

CSERÉLNE állami, háza megvétele esetén, iskoláztat-
ható gyönyörű vidékről. Jászi, Diósgyőr. (133) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

Tiboldi József művei: Dalos zsebkönyv. (Népdalok, 
hazafias dalok és indulók gyűjteménye. Iskolák, cser-
készek, leventék használatára, összesen 101 dal.) Sza-
valókórusok. Kétszólamú hazafias dalok. Háromszólamú 
hazafias dalok. Háromszólamú népdalok. Kétszólamú 
kurucdalok. Háromszólamú kurucdalok. Férfikarok. 
Vegyeskarok. Dalgyűjtemény az elemi iskolák I—II. 
oszl. részére. Gyermekdalok óvodai használatra. Egy 
füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pest-
szenterzsébet, Vas Gereben-utca 11. 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

BETÜSZÄRMAZTATÄS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

T1ZTANERŐS, nyolcvanszázalékos községi iskolától 
' református városival cserélnék. Patkó Olivér, Okány. (81) 

TORNAÜNNEPÉLY DÍSZÍTÉSÉRE. Dalos torna-
játékok. Zászlós, virágos, kardos gyakorlatok, kottá-
val, fiúk, leányok számára. II . kiadás. 1*50 pengő le-
vélbélyegért. Babocsay-Tóth, Bátaszék. (121) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 

rt> 
aphatók. 

gyárban gya 
ka t 
Részletre is. 

Kitüntet«« • fiiig összes államaiban I 

Művésziesen javít! 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A ^«rg'yVrS: 
Budapaa t V I I I , R i k ó c i i . ú t 7 1. 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10* , engedm. T. jut. 

Harmóniumot, zongorát, hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 
Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L Ä ^ Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l egú jabb 32 . sz. á r j egyzékemet . 

ESZTERGOM-VÍZIVÁROSI I R G A L M A S NŐVÉ-
REK É R S E K I L E Á N Y N E V E L Ő I N T É Z E T E 
Az intézetben — internátussal egybekötött — követ-
kező iskolák vannak: tanítóképző, leánygimnázium — 
szeptemberben nyílik meg a V I . osztálya — polgári 
leányiskola, elemi iskola. Az érdeklődőknek készséggel 
küld tájékoztatót az intézet Főnöknője, Esztergom. 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg• 
előnyösebben és legolcsóbban szerez« 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Loportársu. 14/b. 
Telefonhívó: 1 6 - 8 - 4 0 . 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí» 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

M A R X ÉS M É R E I 
T A N S Z E R G Y Á R A 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet* 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Ű j népiskolai kimerítő árjegyzékün» 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megje l en t k i a d á s u n k b a n R e n n e r : Fizikai g y a k o r t a . 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával foga 
talkozó tanítónak 1 

B U D A P E S T 
• — v m w 
BULCSÚsU. 7. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi.út 20-22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 
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A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

„ B E N C Z Ú R F E S T E K E T 
Ha jót akar, ezeket kérje! 

Csak legújabb kiadású 
modern fal itérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra ronva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26 — 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérkép«. Nagyság 116 X 169 cm . . 26 — 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 26" 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26 — 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁROLY»U. 3 

Angster József és Fia 
orgona» és harmőninmgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készitSi. 
Méltányos á rak ! Fizetési kedvezmények 1 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
mOorgonaépItö 
Rákospalota, Pázmány.űt 72 . 

Ú J O R G O N A T 
á t é p í t é s t , homlokza t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javítást a l e g -
m é r s é k e l t e b b i r o n vál lal . 

Könyvek, folyóira tok l e g j o b b be-
szerzési forrása a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
K Ö N Y V E S B O L T J A 

Budapest , IV . Kossu th Lajos-u. 18. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány -utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

IRÓNOK 

Három céli szolgál, egynek áráért 
a modern 
SCHŐ BERL-bútor 
mert csukva ízléses, mo-
dern fotel, egy kézmoz-
dulattal sezlon és kinyitva 
puha, ruganyos á g g y á 
változtatható át. 

Éjjel ágy. 
Nappal fotel. 

K A P H A T Ó : 

SCHÖBERL RÓBERTÉNÉL IV, HARIS*KÖZ4. 
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ORGONA HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

h á z - , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és kUlönösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legr agyobb harmónium«raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margit«hídfőt<5i a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

1935 nyaran 
töltse szabadságát, tegyen tanulmányutat 

Németországban 
A magyar-német utazási egyezmény és a 

60°/o -os utazási kedvezmény 
révén nagy előnyöket élvez. 

F e l v i l á g o s í t á s és prospektusok m i n d e n u t a z á s i i r o d á b a n és a 
Reichsbahnzentrale für den D e u t s c h e n R e i s e v e r k e h r 

m a g y a r o r s z á g i v e z é r k é p v i s e l e t é n é l , 
Budapest V, Nádor-utca 18. sz. alatt. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h ú r o k j t a 

J . legjobbat hozzuk forgalomba. Művész» 
hegedfisépítés, c s e r e , v é t e l , mfi- észi 
javítások. Tanár urak bevásárlóh :!ye. 

Rákóczistárogató. 
C e e r k ó s z i e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e jután; ; san 

gyári á r o n ! 
Ismertetőt bármely hangszerről díjtalanul k id az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGY,vR 

STOWASSER .. 
Az egyedüli hangszergyár az országban. 

Több ilyen gyár nincs I 

d á n ) 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön« 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt« 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal« 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

ELSŐRANGÚ. ÚJ H A R N I O N I U M O K A T 
Iskolai-, dalárda- és háj, asználatra o l c s ó n , g a r a n c i á v a l v á s á r o l h a t . K é r j e n i r j e g y z e k e t 

DEMÉNY HARMÓN UMÉPÍTÖ CÉGTŐL. BUDAPEST VI. LÁZÁR-U. 13 
(Az Operánál.) M E G R E N D E L É S R E építünk nagyobb-, többmanuálos- és pedálos-, templomi- és művész-
harmóniumokat. Kérjen k ; tségvetést . Vállalunk javításokat. 

22.292. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomcia Budapest VIII, Múzeum«körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 94k számához. 

A Z I S K O L Á N K l V Ü L I 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 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk előadók szíves f igyelmébe: 
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 kerül jük. 

H O G T A W G O W D O S K O D I l i A Z Á L L A M 
A C r Y E R I E K M Ő L ? 

(Am. kir. állami gyermekvédelem szervezetének és működésének ismertetése,) 
írta : Dr. KAMOCSAY J E N Ő min. titkár 

Mielőtt tulajdonképeni tárgyunkra, az állami 
gyermekvédelem ismertetésére reátérnénk, ön-
kéntelenül merül fel a kérdés, hogy tulajdon-
kép miért is védi az állam a gyermeket? Külö-
nösen fontos e kérdés vizsgálata manapság, 
amikor még élénken emlékünkben él az embe-
riség nem rég lezajlott legvéresebb, legtöbb 
áldozatot kívánó háborújának képe, mely az 
emberi élet jelentéktelenségét, olcsóságát lát-
szik bizonyítani, s amikor azt látjuk, hogy az 
emberek ezrei munka nélkül állva életüket és 
családjaik életét csak a legnagyobb nélkülözé-
sek között tudják fenntartani. A felelet a fel-
vetett kérdésre ez: Az állam azért védi a gyer-
meket, mert ezáltal az állami élet legfontosabb 
elemét, a népet védi, a népet, mely fenntartója 
és munkás védője a kenyeret adó államterület-
nek és megalkotója az államhatalomnak s az 
állam lelkét és szellemét képviselő nemzeti 
Géniusznak. A háború vérvesztesége nem az 
emberanyag olcsóságát, hanem a nemzet vesz-
teségének szörnyű nagyságát bizonyítja. Az 
emberanyag pótlása az állam megerősödé-
sét, ez pedig az anyagi jólét bekövetkezését 
jelenti. De mindezektől függetlenül védi az 
állam a gyermeket azért is, mert mint erkölcsi 
testületnek feladata az, hogy a segélyre szo-
rulókat támogassa és szeretettel körülövezze. 
Itt utalunk Magyarország főméltóságú Kor-
mányzójának szavaira: „A gyermek gondját 
viselni a legszentebb kötelesség. Ezzel tarto-
zunk az Istennek, ezzel a Hazának, mely el-
várja, hogy számára hű fiakat neveljünk. De 
ezzel tartozunk saját magunknak is, mert a 
gyermek, akiben élünk, fog felváltani bennün-
ket az életküzdés- viharában. A gyermek a mi 
élotünk folytatása, ő a mi halhatatlanságunk." 

Az állam tehát szükségkép védi a gyermeket, 

sőt ha rászorul, gondoskodik is róla A kér-
dés most az, hogy hogyan történik ez a gon-
doskodás? A gondoskodás a különböző korok 
és különböző államok szerint különböző módon 
történik. Kétségtelenül megállapítható szabály 
azonban az, hogy az egyes államok nagyrahiva-
tottsága és erkölcsi tökéletessége gyermekvédel-
mük fejlettségével áll egyenes arányban. 

A kereszténység elterjedésével, a gyermek-
védelem rohamos fellendülése következett be. 
Alapítványok, árvaliázak és kórházak létesül-
nek és szerzetes rendek alakulnak az árvák tá-
mogatására és nevelésére. 

Persze a kereszténység sem érhette el, hogy 
a gyermekvédelmet azonnal tökéletessé tegye 
és a gyermekekkel való visszaéléseket megaka-
dályozza, de elsősorban járult hozzá a közület-
nek és az államoknak is lelki emelkedettségé-
hez, s ezzel együtt a gyermekvédelem tökélete-
sítéséhez, az állami gyermekvédelem kialaku-
lásához és fejlődéséhez. 

De nézzük most a gyermekvédelmet hazánk-
ban, hogyan gondoskodik a magyar állam ma 
a gyermekről, mit nyújt a gyermeknek? A fel-
vetett kérdésre kimerítő részletességgel, töké-
letes felsorolással felelni nehéz. Az állam jog-
rendszerében minden gyermek részére bizto-
sítja mindazt, ami fizikai, erkölcsi és kulturális 
fejlődéséhez és jövőjének megalapozásához 
szükséges. A gyermeknek, hogy felnövekedhes-
sék, gondozókra van szüksége, akik gondoskod-
nak szükségleteiről, neveltetéséről és teljes ere-
jükből azon vannak, hogy segítségére legyenek 
az életkezdet nehézségeinél, sőt a későbbi küz-
delmekben is. A legtermészetesebb és legmeg-
felelőbb gondozó a szülő, aki szeretetével az 
élet legnagyobb nehézségeit is leküzdi gyer-
meke érdekében. Gyakran előfordul azonban, 
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hogy a szerencsétlen gyermek nélkülözni kény-
telen és nem is ismeri a család melegét és sze-
retetét, hogy a sors mostchasága folytán nem 
tudnak róla gondoskodni azok, akik a termé-
szet szerint gondoskodni hivatottak, vagy hogy 
elveszti a szülőket és mindazokat, kik a vér 
szerint tartásra kötelesek. Az állam az ilyen 
esetekre, a jog útján megteremti az örökbe-
fogadás lehetőségét, mely által az állam a 
gyermek számára, a vérségi kapcsolaton ala-
puló leszármazás mintájára, mesterséges szülői 
viszonyt és rokonságot létesít. A szülő és gyer-
mek közti viszonynak jogi rendezése, valamint 
az örökbefogadás lehetőségének megteremtése 
kétségtelenül az állam legrégibb, legalapve-
tőbb és legáltalánosabb gyermekvédelmi tény-
kedése. 

A gyermekvédelmi jogi intézmények között 
nagyjelentőségű a gyámság és a kiskorúak 
gondnoksága is. A gyámság által az elhalálo-
zás vagy egyéb ok folytán az atyai hatalmat 
nélkülöző kiskorúak ismét megfelelő irányítás 
és gondozás alá kerülnek, a kiskorúak gond-
noksága folytán pedig azoknak anyagi érdekei 
nyernek védelmet. A gyermekek gyámságával 
kapcsolatban felmerülő teendőket nagy általá-
nosságban — amennyiben a törvény máskép 
nem rendelkezik — a gyámhatóság látja el. 
A gyámhatóságot viszont elsőfokúlag teljes 
jogkörrel" a törvényhatóságok és megyei váro-
sok gyakorolják az árvaszékek útján. Végered-
ményben tehát az "arvaszékek is a gyermek-
védelemnek a törvény által létesített nagy-
jelentőségű szervei. 

A mondottakon kívül a gyermekvédelem in-
tézményeinek tekinthetők — legalább is rész-
ben — az iskolák és a napközi otthonok, sőt 
megfelelő vonatkozásokban a kórházak és a 
valláserkölcsi gondozás folytán a templomok 
is. Mindazok a törvények tehát, melyek az 
imént említett intézmények létrejöttét, fenn-
állását és zavartalan működését biztosítják, 
éppúgy az állami gyermekvédelem tényezői, 
mint azok a törvények, melyek a gyermek-
munka kiaknázásának, a gyermekek éjjeli 
munkáltatásának vagy egészségük másnemű 
veszélyeztetésének kívánják elejét venni, vagy 
mint azok a törvények és rendeletek, melyek 
a szoros értelemben vett állami gyermekvéde-
lem megalapozói. 

De mit is értenek tulajdonkép az állami gyer-
mekvédelmen? Az állami gyermekvédelem gya-
korlati megvalósítása annak a kétségtelenül 
evangéliumi és nemzetfenntartó gondolatnak, 
hogy az állam feladata azoknak a bizonyos 
koron — nálunk tizenöt éven — alul levő gyer-
mekeknek gondozása, akiknek tartásra köteles 
és képes hozzátartozóik nincsenek s akikről 
magánosok, vallási vagy társadalmi egyesüle-
tek sem gondoskodnak. Mintegy 35 évvel ezelőtt 
születtek meg és léptek életbe az 1901: VIII. és 
XXI. t.-c.-ek, melyek az állami gyermekmen-
helyekről, illetve az elhagyatott és közsegélyre 
szoruló 7 éven felüli gyermekek gondozásáról 
szólanak. E törvények szerint a talált, valamint 
a hatóságilag elhagyottá nyilvánított gyermek-

nek az állami gyermekmenhelybe való felvé-
telre van igénye. Nálunk ezidőszerint kilenc 
gyermekmenhely van és pedig Budapesten, 
Debrecenben, Gyulán, Kecskeméten, Miskolcon, 
Pécsett, Szegeden, Szombathelyen és Veszprém-
ben. 

A gyermek elhagyottá nyilvánítása felől az 
árvaszék határoz. Intézkedésre az az árvaszék 
illetékes, melynek területén a gyermek az el-
hagyottá nyilvánításra irányuló eljárás kezde-
tének időpontjában tartózkodik. 

Az árvaszéknek kötelessége elhagyottá nyil-
vánítani minden 15 éven alól levő gyermeket, 
aki valóban elhagyottnak mutatkozik, viszont 
kötelessége őrködni, hogy elhagyottá ne nyil-
vánítson senkit, akinek az állami gyermek-
védelemre igénye nincsen. 

Erkölcsi elhagyottság megállapítása tárgyá-
ban folyó eljárás esetében ott, ahol fiatal-
korúak felügyelő hatósága működik, az árva-
szék a szükségesnek mutatkozó helyszíni vizs-
gálatot (környezettanulmányt) e hatóság szak-
képzett tisztviselőivel végezteti. 

Az árvaszék az elhagyottá nyilvánítási eljá-
rás során véghatározatot hoz, melyben kimond-
hatja, vagy megtagadhatja az elhagyottságot, 
illetőleg az elhagyottányilvánítást. 

Az érdekeltek az árvaszéki véghatározatot a 
kézbesítéstől számított 15 nap alatt megfeleb-
bezhetik. A felebbezés felett végérvényesen a 
belügyminiszter határoz. Az elhagyottá nyil-
vánítási eljárásnak lefolytatása azonban ren-
desen hosszabb időt vesz igénybe, s ezért szük-
séges volt intézkedni aziránt, hogy az állami 
gyermekmenhelyekbe felvételt nyerhessenek — 
babár csak ideiglenes hatállyal — oly gyer-
mekek is, kiknek elhagyottá nyilvánítása még 
nem történt meg, de akiknek az azonnali gon-
dozásba vételre halaszthatatlan szükségük van. 
Ezért a m. kir. állami gyermekmenhely köte-
les felvenni azt a gyermeket is, akinek felvé-
tele iránt a gyermek létérdekét fenyegető ve-
szély elhárítása céljából a járási főszolgabíró, 
városokban a polgármester, Budapesten a ke-
rületi elöljáróság, általában pedig a m. kir. ál-
lamrendőrség vagy a bíróság megkeresi. 

Végül, ha a gyermek testi vagy erkölcsi fej-
lődése érdekében szükséges, illetve betegség 
eseteiben, az elhagyottá nem nyilvánítható 15 
éven aluli gyermekek is felvehetők a gyermek-
menhely kötelékébe, feltéve, hogy a gyermek 
hozzátartozói a költségek megtérítését vállal-
ják és megfelelően biztosítják. 

A gyermekek általában 15. életévük betölté-
séig maradnak a gyermekmenhely köteléké-
ben. Ez az idő azonban gyakran nem elegendő 
arra, hogy a kiváló tanulmányi előmenetelt 
felmutató gyermek iskolai tanulmányait be-
fejezhesse, vagy hogy a testi vagy szellemi fo-
gyatékosságban szenvedő gyermek az élet küz-
delmeibe kibocsátható legyen, ezért intézke-
dés történt aziránt, hogy az állami gondozás 
kivételesen a 15. életéven túl is meghosszabbít-
ható legyen abban az esetben, ha ez a gyer-
mek érdekében akár a már említett, akár más 
okokból kívánatos. 
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Bizonyára sokak előtt ismeretes az a tény, 
hogy a menhelyi kötelékbe felvett gyermekek 
átmenetileg időznek a gyermekmenhelyen, ép-
pen csak addig, míg megfelelő nevelöszülők-
nél, avagy nevelőintézetben el nem helyezhe-
tők. Csecsemőt rendszerint anyjával együtt 
vesz fel a gyermekmenhely és a gyermeket a 
szoptatás idejére anyjával együtt helyezi el 
arra alkalmas családnál, míg ha gyermekét 
nevelőanyának adják ki, köteles az anya a 
gyermekmenhelyen két hónapon át idegen 
gyermeknél dajkaszolgálatot teljesíteni. 

A nevelőszülők a gyermekekért gondozási dí-
jat kapnak, mely a gyermekek életkora sze-
rint változik. Ügy a gondozási díjakat, mint 
a ruházati és egyéb költségeket az állam vi-
seli, de a költségeket a szülők vagy nagyszü-
lők, ha később anyagilag megfelelő helyzetbe 
jutnak, megtéríteni tartoznak. 

A gyermekeket — az ellenőrzés könnyebb és 
hathatósabb gyakorlása okából — rendszerint 
csoportosan az e célra kiszemelt, alkalmas, jó 
vasúti összeköttetéssel bíró és egészséges fek-
vésű községekben lakó nevelőszülőkhöz helye-
zik ki. Egy-egy ilyen község, amelyben töme-
gesen vannak gyermekek elhelyezve, telepet 
képez. 

A telepre kihelyezett gyermekek felett való 
felügyeletet a gyermekmenhelyek által alkal-
mazott telepfelügyelőnők látják el. A felügye-
let kiterjed a gyermekek nevelésére, oktatá-
sára, testi és lelki épségére, a nevelőszülőknek 
lakás- és megélhetési viszonyaira és általában 
úgy a nevelőszülőknek, mint háznépüknek sze-
mélyi körülményeire. 

Minden telepen teleporvos is van alkalmazva, 
aki a gyermekek váratlan vizsgálatát teljesíti, 
ezenfelül megvizsgálja a nevelőszülők és ház-
népük egészségi állapotát, a lakást, a személyi 
viszonyokat, a tisztaságot és az élelmezést. 
Gyógykezeli a megbetegedett gyermekeket és 
ha a betegség házi kezelésben sikeresen nem 
gyógyítható, erről a gyermekmenhely igazgató-
főorvosának jelentést tesz, aki a gyermekek-
nek a gyermekmenhelybe szállítása iránt in-
tézkedik. 

A gyermekmenhelyek ugyanis kórházszerű 
berendezésűek, köztük legnagyobb a budapesti, 
amelynek sebészeti, belgyógyászati, szemészeti, 
testegyenészeti osztályai és külön laboratóriu-
mai vannak. 

A telepet időközönkint úgy a gyermekmen-
hely igazgató-főorvosa, mint a minden men-
helynél alkalmazott központi ellenőrző telep-
felügyelőnő is megvizsgálják. 

Köztudomású és gyakran kifogásolt tény az, 
hogy a menhelyi kötelékbe tartozó gyermeke-
ket a menhely igazgatója sem a szülőkhöz, sem 
a nagyszülőkhöz ki nem helyezheti, s hogy a 
gyermek még abban a községben sem helyez-
hető el, ahol szülei vagy nagyszülei laknak. 
A szülőkhöz való kihelyezésnek a tilalmát 
gyakran súlyos vádként hangoztatják az ál-
lami gyermekvédelem ellen, azt hozzák fel, 
hogy e rendelkezés kegyetlenség a gyermekek-
kel és azok családjával szemben. E vád sze-
rint a menhelytől kapott gondozási díjért a 

szülő sokkal nagyobb szeretettel és odaadással 
gondozná gyermekét, mint az a nevelőszülő, 
akinek a gyermekhez valójában semmi köze 
nincsen, aki csak azért vállalkozik menhelyi 
gyermekek gondozására, hogy a gyermeket 
többé-kevésbbé kihasználja, s hogy hozzájut-
hasson ahhoz a gondozási díjhoz, melynek csak 
egy hányadát fordítja arra, amire kell, t. i. a 
gyermekre. Elméletileg ez az okoskodás helyt-
álló és az igazságnak megfelel, gyakorlatilag 
azonban téves és keresztülvihetetlen. 

Az állami gyermekvédelem történetében volt 
ugyanis egy időszak, amikor elsősorban a szü-
lőkhöz való kihelyezést írták elő. De mi lett 
az eredmény? Először is az, hogy az elhagyott 
gyermekek száma 50.000-ről csaknem 80.000-re 
emelkedett. A közigazgatási hatóságok és árva-
székek ugyanis képtelenek voltak, már csak a 
megszaporodott munka folytán is, elejét venni 
annak, hogy menhelyi kötelékbe ne kerülje-
nek olyan gyermekek is, akiknek igényjogo-
sultsága nem forog fenn. Szülők, akiknek sze-
rény vagyonuk, tisztességes megélhetést bizto-
sító foglalkozásuk volt és oly körülmények 
közt éltek, hogy gyermekeiket önerejükből 
könnyen eltarthatták, az állam teherbíróképes-
ségével mit sem törődve, azon voltak — s a 
legtöbb esetben sikerrel —, hogy gyermekei-
ket menhelyi kötelékbe felvétessék. Az állam 
azonban ily tömegek ellátására nem rendez-
kedhetik be, de még ha ezt tehetné is, akkor 
sem volna e berendezkedés — mint láttuk — 
indokolt. 

A gyermekek rendesen belefejlődnek nevelő-
szüleik családjába, ott családtagokká lesznek, 
sőt ez gyakran hivatalosan is kifejezést nyer 
az örökbefogadás tényével. S a nevelőszülők-
höz való kihelyezésnek legnagyobb előnye az 
intézeti elhelyezéssel szemben épp ebben van. 
A nevelőszülőknél elhelyezett gyermek, miként 
annak saját gyermeke, minden zökkenés nél-
kül illeszkedik bele a felnőttek kenyérkereső 
életének küzdelmes menetébe, míg ugyanez, az 
intézeti elhelyezés esetén, a legtöbbször csak 
nagy nehézségek között történik meg. A nevelő-
szülő, s általában a család a neveltjét neveli 
és be is vezeti az életbe, az intézeti nevelés 
viszont csak előkészít az életre, de a neveltjét 
az önálló életkezdet határain magára hagyja, 
s ezáltal azt veszélyezteti. A nevelőszülő sze-
retete egyébként a gyermeket a legtöbbször 
egész életén át kíséri, s tehetségéhez mérten 
segíti, ami azt bizonyítja, hogy a nevelőszülő 
és a gyermek közti kapcsolat lényege nem az 
igen szerény mértékben megállapított gondo-
zási díjban, hanem az ember örök lényét ki-
tevő lélekben, s annak legbecsesebb tulajdon-
ságában, a szeretetben van. Ez állítás igazolá-
sára számos példát hozhatnánk fel. A jó nevelő-
szülő valóban azt nyújtja neveltjének, amit a 
szülő gyermekének, és teszi ezt a szeretetnek 
benne élő örök törvényénél fogva, de azért is, 
mert az állam is így írja elő. 

A gyermekvédelem alapvető rendelete elő-
írja, hogy a gyermekeket úgy kell nevelni, 
hogy azok hazafias, erkölcsös, vallásos, mun-
kás polgáraivá váljanak a hazának. A gyer-
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mekek ugyanoly életviszonyok közt nevelődje-
nek, amelyek közt előreláthatólag — ameny-
nyire előrelátni lehet — maradni fognak éle-
tük egész folyamán. Serdültebb gyermekeknél 
a nevelés főleg oda irányuljon, hogy szokja-
nak kitartó munkára, hogy azután munkájuk, 
kiképeztetésük a kenyérkeresetüket, megélheté-
süket a jövőben biztosítsa. A nevelőszülő a 
gyermeket testi fejlődésének és egészségének 
minden veszélyeztetése nélkül úgy foglalkoz-
tassa, amint teszi azt a gondos családapa, hogy 
a gyermeke munkára szokjék. A gyermeket a 
nevelőszülő a célból másokhoz munkába nem 
adhatja, hogy a gyermek neki keressen. Tizen-
kétéves koráig a gyermek kereset céljából mun-
kával egyáltalában ne foglalkozzék. A 12—15. 
év közt pedig csak annyiban, amennyiben ez 
kiképeztetésére szükséges. 

Vannak azonban természetesen esetek, ame-
lyeknél a nevelőszülőhöz való kihelyezés nem 
szolgálja kielégítően a gyermek érdekeit, s 
ilyenkor intézeti elhelyezésre van szükség. In-
tézeti elhelyezésre van szüksége pedig annak 
a kiváló szellemi képességű és kitűnő tanul-
mányi eredményt felmutató gyermeknek, aki-
nek hivatottsága a tudomány vagy művészet 
valamilyen ágának művelésére, az állami vagy 
társadalmi élet irányítására, alaposan feltehető. 
Az ilyen gyermek Isten adta szellemi képességei-
nek kifejlesztése és kiművelése csakis szakértő 
kezekben, valamilyen intézetben biztosítható. 

Intézeti elhelyezésben kell részesíteni a szülői 
vagy nevelőszülői környezetben fékezhetetlen-
nek bizonyult, de a bíróság elé még nem ke-
rült gyermekeket, úgyszintén a testi vagy szel-
lemi fogyatékosságban szenvedő gyermekeket. 
Ezeket az elhelyezéseket az állani a menhelyi 
kötelékbe tartozó gyermekek részére részben a 
közhatóság, részben pedig az egyes vallásfele-
kezetek vagy egyesületek által fenntartott in-
tézetekben, szerződésileg biztosítja. A nagy 
népbetegség, a tüdővész ellen való védekezés 
céljából a tüdőbeteg menhelyi gyermekeket a 
tüdőbetegek kórházaiba utalják. 

Az állam gyermekvédelmi tevékenységének 
hatékonyságát azáltal is biztosítja és fokozza, 
hogy e munkába segítőtársként a társadalmat 
is bevonja. Az állami gyermekvédelem alap-
rendelete a gyermekmenhelyek igazgatóinak 
kötelességévé teszi, hogy a telepen telepbizott-
ságot alakítsanak. A telepbizottságok — me-
lyek részben hivatalbeli, részben pedig a bel-
ügyminiszter által kinevezett tagokból álla-
nak — feladata elsősorban az, hogy az állami 
gyermekvédelmet a telep területén a társada-
lom emberbaráti tevékenységével is hatéko-
nyabbá tegyék, hogy felügyeljenek — a telep-
felügyelőnőkön és teleporvosokon kívül — a 
nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek gondo-
zására, hogy a lehetőséghez képest beszerezzék 
a gyermek tanszer- és egyéb szükségletét stb. 
A mai nehéz megélhetési viszonyok azonban a 
telepbizottságok működését is — csekély ki-
vételtől eltekintve — lehetetlenné tették és 
okozták azt, hogy ma a társadalom és az állami 
gyermekvédelem összehangzó együttműködése 
nagy részben, sajnos, hiányzik. 

Az állam gyermekvédelmi tevékenységével 
kapcsolatban meg kell ejrnlékezyünk még az 
igazságügyi gyermekvédelemről is, mely a 
fiatalkorúak bírósága és a fiatalkorúak fel-
ügyelő hatósága által folytatott, e a bűnöző, 
vagy bűnözésnek kitett gyermekek és fiatal-
korúak megmentését szolgáló, részben a meg-
előző, részben pedig a javító-nevelő gyermek-
védelmi munkát öleli fel. E gyermekvédelmi 
tevékenység körében találkozunk a próbára bo-
csátás intézményével, amelynek lényege abban 
áll, hogy a bűnöző fiatalkorút meghatározott 
időn keresztül arra alkalmas személy felügye-
lete alá helyezik. Ugyancsak a gyermekvéde-
lem e csoportjában kell megemlíteni a javító-
intézeteket és a fiatalkorúak fogházait; ezek az 
intézmények is a fiatalkorúak nevelését, okta-
tását és kiművelését célozzák, de rűivel bün-
tető jellegük is van, épp ezért nem tekinthe-
tők kizáróiag gyermekvédelmi intézményeknek. 

Végül az állami gyermekvédelem keretében, 
hacsak néhány szóval is, meg kell említenünk 
az Országos Stefánia Szövetséget. Ez nem ál-
lami, hanem társadalmi szerv. Ez a nagyjelen-
tőségű egyesület állami megbízásból, állami és 
hatósági támogatás mellett látja el az anyák 
és csecsemők védelmét. Az anyát — védőnői 
útján — már a korai terhesség idejében egész-
ségügyi tanácsokkal látja el, előkészíti és biz-
tosítja a szülés megfelelő lefolyását, a cse-
csemő kellő táplálását, gondozását és ápolását. 
Küzd a babonák ellen. Igen sok helyen, falu-
ban, városban, anya- és szülőotthonokat, védő-
intézeteket, tejkonyhákat és napközi otthono-
kat tart fenn. A Szövetség fennállásának 18 
éve alatt a szegény anyák és a csecsemők tíz-
ezreinek életét mentette meg, s ezáltal a leg-
nagyobb mértékben érdemessé tette magát az 
anyák bizalmára és a nemzet soha meg nem 
szűnő hálájára. 

S most befejezésül mérlegre állítjuk állami 
gyermekvédelmünk rendszerét. A Nemzetközi 
Gyermekvédő Szervezet 1922 októberében egy 
kiáltványt tett közzé a gyermek jogairól. E 
kiáltvány magában foglalja mindazt, amihez a 
gyermeknek joga van és amire a gyermek ne-
veltetésénél elsősorban törekedni kell. E kiált-
ványba foglaltak szerint minden gyermeknek 
joga van a normális fizikai és szellemi fejlő-
désre; a kiáltvány szerint a gyermeken segí-
teni kell fajra, nemzetiségre és vallásra való 
tekintet nélkül, s a gyermeket oly helyzetbe 
kell hozni, hogy az kenyerét a jövőben meg-
kereshesse; abban a szellemben kell nevelni, 
hogy mintegy beleidegződjék az a tudat, hogy 
legjobb képességeit — ha majd felnő — a köz-
nek kell szolgálatába állítania és hogy majd 
neki is gazdagítania kell a jövő generációk ja-
vára a közös örökséget, a kultúrát. Meg kell 
állapítanunk, hogyha ezek a szempontok és 
méretek jók, úgy a mi gyermekvédelmi rend-
szerünk is jó, mert nyújtani képes és igyek-
szik nyújtani minden reászoruló gyermek ré-

. szére azokat a javakat, melyekre azoknak jo-
guk van. És mi magyarok büszkék lehetünk 
e rendszerre, amely etikai és kulturális fejlett-
ségünknek elvitázhatatlan bizonyítéka. 
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JAintegy másfél évszázaddal ezelőtt hangzott el 
a francia nemzetgyűlésen — bevezetőjeként a 
nagy forradalomnak — az emberi jogok dekla-
rációja: „Születésénél fogva minden ember sza 
badnak teremtetett; mindenkinek elvitathatatlan 
joga az élet, saját boldogságának s jólétének ke-
resése." Milyen másképen hangzik ez, mint a 
Megváltó főtörvénye: „Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat" és milyen más ennek az ér-
telme, mint ama nagy keresztyéni igazságnak: 
„Annyit érek, amennyit másoknak szolgálni tu-
dok." És mégis a francia forradalom deklaráció-
jának szelleme uralkodott mintegy 130 esztendőn 
át az emberiség felett. Az egyéni szabadság, sza-
bad érvényesülés gondolata. 

A francia forradalomtól a világháborúig le-
folyt mintegy másfél évszázad a szabadság gon-
dolatának nagy korszaka volt. A szabadság esz-
ménye világított és irányított. Ez volt a jelszó, 
ez volt a vezérlő csillag. 

A szabadság, az egyén tehetségének és erejé-
nek FíZabarl kifejtése, érvényesülése az egyén 
erőinek egészen addig a határig, amelyet már 
így kell jellemeznünk: az erős szabad hatalmas-
kodása a gyengével szemben. 

Igazságtalanok lennénk és hűtlenek a mult di-
csősége iránt, ha árnyékot akarnánk borítani a 
szabadság eszméjének ragyogó fényességére, ha 
elfelejtenénk azokat a nagyszerű erőket, melyek 
a szabadság talajából virágzottak ki, azokat a 
nagy férfiakat, akik a szabadság emlőin nőttek 
nagyra és azt a sok nemest és jót, amit a sza-
badságnak köszönhetünk; de viszont vakok len-
nénk, ha meg nem látnánk az eltévelyedéseket, 
melyeket a szabadság szent nevében követtek el, 
s melyek azután odavezettek, hogy az egyéni 
érdekek túlzó szolgálata és respektálása elhomá-
lyosította a közérdeket, hogy a nemzet személyi-
ségének tudata ködbe veszett a nemzeti lélek-
ben; a nemzeti társadalom összetartó erői meg-
lazultak; osztályok kerültek szembe más osz-
tályokkal, sőt lassanként a nemzeti társadalom 
legkisebb alkotó eleme: a család, a családi élet 
is elvesztette a maga eredeti tartalmát és na-

gyon gyakran a bomlás jeleit mutatja, mert a 
családi életbe is, ahol a legnagyobb önzetlenség 
szükséges, az önzés gondolata férkőzött be. 

Csoda-e hát, ha azok, akik njTitott szemmel 
járnak és felelősséget éreznek a nemzet sorsáért, 
akik nemcsak aggódnak annak jövendőjéért, ha-
nem egy szebb, jobb és nemesebb nemzeti életet 
akarnak teremteni, az egyéni érdekekkel szem-
ben a nagy összefogó nemzeti érdeket állítják 
oda, s mert jól tudják, hogy az igazi, a nemzeti 
eszmétől áthatott társadalom az egészséges, a 
tiszta családi életen épül fel, a család gondola-
tát, a család védelmét hirdetik és követelik. 

„Szükség van intézményes családvédelemre" 
— mondja ki imperative a napokban elhangzott, 
az országgyűlést megnyitó kormányzói be-
széd is. 

A család az emberiség életének olyan ősi ala-
kulata, mely a legrégibb történeti korszaktól 
kezdve napjainkig és a legalacsonyabb fajta éle-
tet élő vad törzsektől a legműveltebb nemzetekig 
mindenütt megvan. Család nélkül az emberisé-
get elképzelni sem tudjuk és a legmerészebb 
fantáziára volna szükségünk, ha magunk elé 
kívánnánk állítani az emberiség életét, melyben 
a család intézménye megszűnt létezni. 

Alig lehet tehát természetesebb mozgalmat el-
gondolni, mint azt, amely a család védelmét 
tűzte maga elé célul. 

Mi is tulajdonképen a családi Az a hármas 
kötelék, melyet az apa, anya és gyermek, illetve 
gyermekek alkotnak. Gyermek nélkül a házas-
élet csak házasélet,- de nem családi élet. A gyer-
mek lényege a családi életnek, a verbum regense. 
Minél több tehát a gyermek, annál erőteljesebb, 
igazabb, tartalmasabb, gazdagabb a családi élet. 
A magyar paraszt — ha öt gyermeke van — 
azt mondja: öt családom van. Amiből követke-
zik, hogyha egyáltalában nincs gyermeke, nincs 
családja sem. 

Itt vagyunk tehát a gyermeknél, aki oka, kö-
vetkezménye, célja, tartalma, boldogsága, fényes-
sége a családi életnek. 

A hét, melyet a mai ünnepi üléssel megkez-
* Kultuszál lamti tkárunk beszéde a Nemzeti Gyermekhét ünnepé lyes megnyitásán. 
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diink, a gyermeknek van szentelve. És én azt 
hiszem, legidőszerűbb akkor lesz az én felszóla-
lásom, s egyben ünnepi hetünk tárgyához is 
legközelebb akkor fog állani, ha a családi élet-
nek a gyermek sorsára gyakorolt hatásáról fo-
gok néhány szót szólni. 

Nagyon sokat, sok apró részletet is lehetne 
erről a tárgyról összehordani. Egy ilyen ünnepi 
ülés azonban inkább csak a főbb szempontok 
összefoglalását tűri, egy ilyen ünnepi alkalom 
nem a részletekbe elnierülés alkalma. 

Erősen hangoztatott kívánság napjainkban — 
és jogos kívánság —, hogy az iskola necsak ta-
nítson, hanem neveljen is. És valóban, az iskola 

I csak akkor tesz eleget hivatásának, ha ismere-
tek közlése mellett a lélek nevelésére, formálá-
sára is súlyt helyez. 

Ám a legjobb iskola se tudja ezt a nevelést 
egymagában — a család, a szülők nélkül — töké-
letesen elvégezni és nem képes ellensúlyozni azo-
kat az esetleges káros hatásokat, melyeket a 
gyermek a családi életben kap. A gyermek lel-
két a környezetből átvett, sokoldalú ós rengeteg 
tapasztalás, impresszió tölti meg, s ez a környe-
zet a gyermeki léleknek helyes vagy téves ala-
pot ad, durva vagy finomult érzelmi világot, 
erkölcsös vagy erkölcstelen lelkületet sugároz át. 
Ez a környezet pedig, melyben a gyermek él, 
elsősorban a család. 

Olyan a családi élet a gyermekre nézve, mint 
a talaj a növény számára. Ha rossz a talaj, a 
család, a rajta kívülállók legjobb igyekezettel 
is alig tudnak a gyermekkel jó eredményt elérni. 
Különösen áll ez az egészen zsenge korban lévő 
gyermekekre. Az orvosi és lélektani kutatások 
mai álláspontja szerint ugyanis, minél alacso-
nyabb korban éri a fejlődő gyermeket valami-
lyen hatás, annak a nyoma annál mélyebbre ha-
tol és minél tartósabb, vagy minél többször is-
métlődik ez a hatás, annál állandóbb és döntőbb 
jelentőségű a gyermek további fejlődésére és 
sorsára. A gyermek a családi életben kapja az 
első benyomásokat. Milyen nagy áldás, ha jók 
ezek a benyomások, s kívánatos, hogy a gyer-
meket ez az áldás, a komoly, szeretetteljes csa-
ládi élet a fejlődés útján minél tovább vegye 
körül. A szülők előzhetnek meg leginkább bajo-
kat, ők vehetik észre a kedvezőtlen jelenségeket, 
ők irányíthatják a sokféle nevelőhatású be-
nyomásokat. Léha szülőknek aligha lesz komoly 
és értékes gyermeke. Egymással viszálykodó 
szülők élete gyermekeik egész életét is megmér-
gezheti. 

Sok bölcsességet, sok szeretetet, sok önfeláldo-
zást, nagy komolyságot, tiszta igazságérzetet kí-
ván ez a szülőktől és sok odaadó fáradozást. 

A szülő, ki jól végzi a maga dolgát, a legjobb 
barátja lesz gyermekének. Barátja, éspedig — 
ezt hangsúlyozom — szeretett és tisztelt barátja. 
Az okos szülő erre törekszik és az okos szülő 
ezt el is éri. 

Ám ritkaság, hogy valaki okos szülő tudjon 
lenni kellő előkészület nélkül. Mégis mit látunk1? 
Azt, hogy erre készülnek a férfiak és nők egy-
aránt a legkevesebb lelkiismeretességgel. Nagy 
gyakorlati értéke van az ösztönös megérzések-

nek. Ezek mégsem pótolhatják az öntudatos is-
mereteket és a tárgyi szempontokra alapított 
helyes elhatározásokat. 

A szülői hivatás helyes betöltését szolgáló spe-
cális ismereteket, egészségtani, lélektani, fejlő-
déstani, neveléstani, ökonomikus háztartási és 
hasonló más ismereteket felnőttkorban, de még 
a házasságkötés előtt kellene mindenkinek meg-
szereznie. S ezeknek az ismereteknek megszerzé-
sére sok és sokféle eszköz van, különösen a fő-
városban, ahol a népművelés intézményei erre 
számos lehetőséget nyújtanak. 

A szülőknek egymással is komolyan meg kell 
tárgyalniok gyermekeik nevelését, s a nevelés 
céljában és módszerében egységeseknek kell len-
niök. Nincs nagyobb veszedelem, mintha e tekin-
tetben diszharmónia van a szülők között és ezt 
a gyermek is észreveszi. 

A szülők példája, életmódja, érzülete, kedv-
telései, szellemi élete el nem törölhető nyomo-
kat hagynak a mindent látó, mert kíváncsian 
figyelő, mindent átélő gyermekben. A szülők 
emelkedettsége, nemes életfelfogása, jótékony-
sága, önzetlensége, lelkük valláserkölcsi meg-
alapozottsága, döntő fontosságú a gyermekre. 
Éppen ezért a szülőknek nagy önfegyelemmel 
kell élniök, s műveltségüket és erkölcsiségüket 
állandóan fejleszteniök kell. Ezt önképzéssel, ta-
nulással minden szülő elérheti, de erre a nép-
művelési mozgalom előadásaiban, tanfolyamai-
ban, művészi színvonalai szórakozásaiban és 
egyéb lélekformáló akcióiban sok alkalmat talál-
hatnak még a legegyszerűbb emberek is. 

A családi élet természetesen azt nem dönti el, 
hogy mi történik majd a gyermekkel, ez Isten 
kezében van. Hanem azt igenis eldönti, hogy 
miként viseli el, hogyan áll meg abban, ami 
vele történik. És ez a magatartás dönti eí vég-
eredményében, hogy milyen lesz a gyermek 
sorsa. 

Ezért ne puhítsuk el a gyermeket, sem testét, 
sem lelkét. Fordítsunk nagy gondot testi ápolá-
sára, erősítésére, edzésére. Gondosan vezessük 
tanulmányai útján. Szoktassuk mennél több szel-
lemi igényre, anyagiakban viszont a legnagyobb 
szerénységre. Nagy figyelemmel legyünk olvas-
mányainak kiválasztásánál. Ellenőrizzük kedv-
teléseit. Alkotó vágyának, cselekvési ösztönének 
már a gyermekkorban is adjunk teret. S lelki 
fejlődése korszerűségéhez igazítsuk szellemi éle-
tét és lelke művelődésének eszközeit. Alapozzuk 
meg Istenbe vetett hitét, erkölcsi világát, szo-
ciális lelkületét. Pozitív hitet öntsünk beléje. 

A gyermek sorsa azon fordul meg, milyen a 
testi és lelki felkészültsége, milyen a lelkiereje, 
milyenek ismeretei, értelmisége és érzelmei, s 
milyen az erkölcsi ellenállóképessége. Ezek dön-
tik el, hogyan áll majd meg az életben. 

Gondoljanak a szülők arra, hogy a gyermeket 
önállóvá tegyék, vagyis kifejlesszék benne saját 
ereje ismeretét, az önbizalmát, úgy azonban, 
hogy ebből ne önhittség és önzés, hanem Isten 
előtt való alázatosság, az élethez való bátorság 
és a másokért, a nemzetért való munkára kész-
ség fakadjon. 

Ha a nemzetet egy élő testnek tekintjük — s 
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lényegében az —, akkor a családok annak sejt-
jei. És ha a sejtek megromlanak, a család test-
ben és lélekben beteg, a nemzet is az. A család 
nyomora a nemzet nyomora is. Ha pedig egész-

_ség«s_a csalá&_erös a nemzet. 
Nemzeti -újjászületésünk csak a családi élet 

megiijhodásából fakadhat. 

A családi megújhodás testben és lélekben 
egészséges, dolgozni tudó és szerető nemzedéket 
teremt, s teremt boldog, új nemzeti életet is. 

Érdemes ezért élni, érdemes ezzel foglalkozni, 
érdemes ezért dolgozni. Szenteljük hát ennek a 
célnak legjobb erőinket! 

A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány, 
egyetem alapításának háromszázadik évfordulójáról 

szóló törvényjavaslat tárgyalása 
A.z országgyűlés képviselőháza május hó 7-én 
tárgyalta azt a törvényjavaslatot, amelyet 
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter nyújtott be. Ennek a nemzet háláját ki-
fejező törvényjavaslatnak előadói tisztét Ke-
lemen Kornél töltötte be s a javaslatot a kö-
vetkező beszéd kíséretében terjesztette az or-
szággyűlés képviselőháza elé: 

Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek, 
Magyarország hercegprímása 1635 május 12-én 
kelt alapítólevelében 100.C00 forintot helyezett 
el pénzben és értékpapírokban a nagyszombati 
már előbb megalapított jezsuita kollégium rek-
toránál egy universitas studiorum felállításá-
nak céljaira. Akkor még csak bölcsészeti és 
katolikus hittudományi kar felállításáról volt 
szó. II. Ferdinánd király 1635 október 18-án az 
egyetem felállításához megadta a hozzájáru-
lást, Pázmány Péter alapítólevelét jóváhagyta 
és felruházta az egyetemet az akkor szokásos 
egyetemi előjogokkal. Néhány évvel később 
Lósy Imre, majd Lippay György, Pázmány 
Péternek az esztergomi érseki székben utódai, 
végrendeleti hagyományokat tettek a nagy-
szombati egyetem kebelében felállítandó jogi 
karra is. Egy századdal később, Mária Terézia 
uralkodása idején, az egyetem újabb adományt 
kapott, mégpedig magától a királynőtől, aki 
1769 július 17-én az elhagyott monostorok és 
kolostorok ingatlan javairól és jövedelmeiről 
intézkedő 1548 : XII. t.-c.-re hivatkozva az egye-
temnek adta a dunaföldvári apátságot, majd 
pedig a jezsuita rend feloszlatása után, 1775 
február 13-án a nagyszombati jezsuita kollé-
gium tulajdonát képező javakat, ezek között 
azokat a vágsellyei, znióváraljai ingatlanokat 
is, amelyeknek tulajdona körül a közelmúltban 
ítélkezett egyetemünk javára a magyar-cseh-
szlovák vegyes döntőbíróság és másodfokon az 
állandó nemzetközi bíróság. A Mária Terézia 
adományaival megnövekedett vagyon segítsé-
gével az egyetem Mária Terézia idejében meg-
alkotta az egyetem kebelében a jogi kar melleft 
az orvostudományi kart. 1777-ben Mária Teré-
zia elrendelte az egyetemnek Nagyszombatról 
Budára való átköltöztetését és 1780 március 
25-én megerősítette és megújította a budai 
egyetem javára a nagyszombati egyetem ré-
szére már előbb is biztosított előjogokat. De 
egyúttal újabb örökadomány és alapítvány 
jogcímén további vagyonokat juttatott az 
egyetemnek. 1804 január 20-án I. Ferenc király 

a Pesten elhelyezett egyetem részére új ado-
mánylevelet adott. Az 1848 : XIX. t.-c. az egye-
temet a közoktatásügyi miniszter hatósága aTá 
helyezte, ezzel a helytartótanács ellenőrzését 
megszüntette. Ugyanez a törvény kodifikálta 
az egyetemi tanszabadság elvét is. 

Az abszolutizmus jdején az egyetem önkor-
mányzatát megrendszabályozták, kötelezővé tet-
ték az egyetemen a német nyelvet, az abszo-
lutizmus megszűnte után azonban az egyetem 
visszakapta a régi jogait. 

A jubiláló egyetem 300 éves történetét ebben 
a pár mondatban igyekeztem összetömöríteni. 
A tárgyalás alatt álló tövényjavaslat 1. §-a 
az isteni Gondviselés iránt való hálaérzéssel 
iktatja törvénybe Pázmány Péter kimagasló 
érdemét, hogy a három részre tépett Magyar-
ország válságos viszonyai ellenére lerakta a 
300 éves egyetem fundamentumát. 

Pázmány Péter történelmi egyéniségének és 
kimagasló cselekedetének megörökítése és mél-
tatása mellett még sem kizárólag az egyetem 
alapításának a tényét, az ebben rejlő nagy el-
határozást örökíti meg csupán ez a javaslat 
és kívánja a magyar törvénykönyvbe iktatni, 
hanem mint a javaslat 2. §-ából kitűnik, ma-
gát az egyetemet, az egyetemnek 300 éves 
múltját is méltatja és megörökíteni kívánja. 
Azt a 300 éves multat, amely idő alatt sok vi-
szontagság- közepette is az egyetem hű maradt 
alapítójának tudományos célkitűzéseihez, fej-
lesztette emberöltőn át a tudományt, tudós ta-
nárok neveltek a hazának újabb és újabb pol-
gárokat a tudomány művelésére és a haza szol-
gálatára. A jubiláló egyetem adta az ország-
nak 300 éven keresztül a vezető férfiakat és 
nemcsak mi, akik itt ülünk ebben a törvény-
hozásban, de közülünk nagyon sokunknak apja, 
dédapja is a budapesti Pázmány Péter-egyetem 
falai közt szívta magába a hittudománynak, 
a filozófiának, a jognak vagy az orvosi tudo-
mánynak az ismereteit. A jubiláló egyetem 
emberöltőkön át kikerülő újabb és líjabb fia-
tal hajtások révén gondolatokkal és eszmékkel 
telítette meg a magyar közéletet. A jubileum 
alkalmából hálatelt szívvel állapíthatjuk meg, 
hogy ezek a gondolatok és eszmék mindig olya-
nok voltak, hogy azoknak elterjedése és tér-
hódítása csakis a haza javát szolgálta. Nekünk, 
jogászoknak itt csepegtették lelkünkbe a ma-
gyar Szent Korona tanát, itt tanultuk meg az 
ezeréves magyar alkotmány lényegét, az ehhez 
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az alkotmányhoz való törhetetlen hűséget, de 
itt oltották lelkükbe igazán a függetleneség és 
szabadság- nagy gondolatát is. 

A javaslat a jubileum alkalmából méltá-
nyolni igyekszik az egyetem háromszázéves 
érdemes múltját anyagi javak juttatásával is. 
Szeretnénk többet, érdemesebbet és maradan-
dóbbat adni, mint amit ez a javaslat ad, ha 
lehetséges volna, ha az államkincstár helyzete 
ezt megengedné. Az adományok tehát csak a 
lehetőségek határán beliil vannak, de meggyő-
ződésem, hogy a magyar törvényhozás olyan 
szeretettel járul hozzá ezekhez az adományok-
hoz, mintha annyit tudnánk adni, amennyit ez 
a háromszázéves mult valóban megérdemel. 
A javaslat 3. §-a 50.000 darab kétpengős, az 
egyetem 300 éves alapítását megörökítő ezüst 
érme veréséről és forgalombahozásáról intéz-
kedik. A 4. § az államkincstár tulajdonában 
lévő és. az egyetem által használt ingatlanok 
juttatásáról rendelkezik. Ide tartoznak a Kon-
koly-Thege által alapított in. kir. Csillagvizs-
gáló Intézet, a Budapesti Földrengési Obszer-
vatórium, amelyek minden tudományos felsze-
relésükkel együtt a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemnek ajándékoztatnak. A törvény-
javaslatban felsorolt ingatlanok másik kate-
góriája eddig az egyetemi intézmények tulaj-
donában volt, de a telekkönyvezés tekintetében 
rendszertelenség mutatkozott. A telekkönyv-
ben eddig a következő megjelölések fordultak 
elő: Királyi Magyar Tudományegyetem, M. 
Kir. Egyetemi Alap, Magyar Királyi Egye-
temi Alap, Királyi Magyar Egyetem, M. Kir. 
Tudományos Egyetemi Alap és más hasonló 
kifejezések. Minthogy a telekkönyvezésnek ez a 
zavaros módja fenntartható nem volt, ezért 
vált szükségessé, hogy ezek az ingatlanok 
mind egységesen a Budapesti Királyi Magyar 
Pázmány Péter Tudományegyetem nevére ke-
rüljenek. 

A sors tragédiája, hogy talán még nehe-
zebb viszonyok között ünnepeljük a Budapesti 
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány-
egyetem jubileumát, mint amilyenek között azt 
Pázmány Péter alapította. Akkor három da-
rabra volt tépve hazánk, ma pedig intézmé-
nyesen van széjjeltépve. De az egyetem három-
százéves múltjához nem volnánk méltók, ha 
nem merítettünk volna egyetemi tanulmá-
nyaink alatt elég hitet és ha nem tanultunk 
volna a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
elég jogot ahhoz, hogy bízhassunk a magyar 
igazságban és a magyar jövőben. 

Először Petrovácz Gyula szólt a javaslathoz. 
A legnagyobb elismeréssel beszélt arról, hogy 
a kultuszminiszter törvénybe kívánja iktat-
tatni Pázmány Péter bíborosnak, a Tudomány-
egyetem megalapítójának, valamint a Tudo-
mányegyetem 300 éves nemzetépítő munkássá-
gának elévülhetetlen érdemeit. Szép beszéd ke-
retében állította a Ház elé Pázmány Péter ne-
mes egyéniségét s vázolta az egyetemalapítás-
nak vallásos és hazafias jelentőségét s kérte 
kidomborítani annak katolikus jellegét. 

Kornis Gyula beszéde: T. Ház! Ami egy nem-
zetet külön nemzetté avat, az sajátszerű és a 

többi nemzetétől elütő kultúrája, vagyis a tör-
téneti tudatnak és értékfelfogásnak sok-sok 
századon keresztül lecsapódott közössége. A kul-
túra, amelybe a nemzet fiai beleszületnek, for-
málja lelküket és világnézetüket, alakítja a 
nemzet hivatástudatát és történeti aspirációit; 
a holtakat az élőkkel, az itt élőket az elszakí-
tott testvérekkel a halhatatlan magyar nemzet 
corpus misticumába kapcsolja össze. 

Ennek a nemzeti kultúrának a vallás, erkölcs 
és művészet mellett, legfontosabb ágazata a tu-
domány. A tudományos kutatásnak, de egyszer-
smind a tudomány továbbszármaztatásának fő-
műhelye pedig az egyetem. A tudomány és az 
egyetem a nemzet életében egy és ugyanaz. 
Közművelődésünk, iskoláink, valamennyi kul-
turális intézményünk igazi alapja a tudomá-
nyos gondolkodás. Az összes szellemi javak a 
legbensőbb, szerves egységben vannak a. tudo-
mánnyal. A nemzeti közművelődés szilárd váza 
voltaképen a tudomány. Hogy vájjon egy nem-
zetnek mekkora a szellemi ereje, ezt elsősorban 
tudományos színvonala dönti el. Az egyes nem-
zetek egymás tudományos tükrében szemlélik, 
hogy vájjon a szellemi fejlődésnek milyen fo-
kán áll a nemzet. 

De a tudománynak nemcsak ez az ideális je-
lentősége van. A tudomány egyszersmind reális 
hatalom is a nemzet számára. A modern gazda-
sági élet ugyanis a technikán, a technika pedig 
az elméleti természettudományokon épül fel. 
Technika és gazdasági nagy alkotások csak ott 
nőhetnek és fejlődhetnek, ahol szilárd talajuk 
van az elméleti természettudományokban. Csakis 
olyan nemzetnek lehetnek nagy alkotó techniku-
sai, feltalálói, amely nemzetnek kiváló elméleti 
természetbúvárai, felfedezői is vannak. 

De a szellemi tudományok is — mint amilyen 
a történettudomány, az államtudomány, a jog-
tudomány, az irodalomtudomány és így tovább 
— rendkívül fontosak a nemzet életében, mert 
hiszen ezek a nemzet művészi és erkölcsi erői-
nek forrásai, magasabbrendű öntudat- és hiva-
tásérzésének kútfői. 

Mindezeknek a természeti és szellemi technikai 
tudományoknak központi műhelye, de egyszer-
smind továbbszármaztatója az egyetem. Szellemi 
és anyagi javak áradnak az egyetemből lefelé, 
sok-sok csatornán keresztül a nemzet egész or-
ganizmusába; ezt állandóan felfrissítik és táp-
lálják. Az első pillanatra egészen gyakorlatinak 
látszó, magából az életből fakadó intézkedések-
nek, — akár közigazgatásiak, akár gazdaságiak 
ezek — reformjavaslatoknak, javító törekvések-
nek és kísérleteknek hátterében mindig meg-
húzódik a tudomány. 

Az egyoldalú kapitalizmust a tudomány rázta 
meg a maga lelkiismeretében. A tudománynak 
lehet köszönni, hogy nagy haladást tett az ipar-
egészségügy, a bánya egészségügy, a gyári egész-
ségügy; hogy megszűnt az éjjeli és gyermek-
munka. A tudomány a munkásrétegeknek is leg-
jobb, leghívebb barátja és oltalmazója. í gy a 
tudományon keresztül a szellem, vele együtt 
az egyetem jelentősége átterjed a szociálpoliti-
kába is. 
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A magyar tudománynak legrégibb, ma i,s élő 
gócpontja a budapesti Királyi Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetem, amelynek 300 éves 
alapítását és érdemét óhajtja megörökíteni ez 
a törvényjavaslat, amelyet az igen t. miniszter 
úr nagy pietással és szeretettel, de egyben hozzá-
értéssel készített el. Ha valóban az a jelentősége 
a nemzet életében a tudománynak, mint az előbb 
kifejtettem, akkor május 12-ike, vagyis 300 éves 
fordulója annak a napnak, amelyen az eszter-
gomi érsek alapítólevelét aláírta, ez a nap való-
ban az egész nemzetnek örömünnepe most. (Ügy 
van! Ügy van!) 

A magyar bíboros Cicero nemcsak a szónak 
és írásnak volt nagy mestere, hanem egyszer-
smind maradandó, sok évszázadokig fennálló, a 
nemzet egész fejlődését hathatósan előmozdító 
alkotásoknak is. (Ügy van! Ügy van!) Pázmány 
Péter örökké előttünk fénylő eszménye annak 
a magyarnak, aki nem áll meg a szép szavak 
retorikájánál, hanem akinek alkotó lelke folyto-
nos munkára tör, akiben megvan a tetteknek 
dinamikája is. Pázmány Péter tősgyökeres ma-
gyar ember volt, Biharországból való, fajának 
egyik legszebb kivirágzása, de egyszersmind 
nagy európai is volt, aki a külföldön sokat ta-
nult és tanított, ismerte tehát korának eszme-
áramlatait. Pázmány Péter tisztában volt nem-
zetének akkori történeti helyzetével, de egyszer-
smind hivatásával is. Sasszemét rávetve a nyu-
gati kultúrára, mélyen fájlalta, hogy az ő hazá-
jában nincs egy magasabb tudományos gócpont, 
egyetem, melyből a magyar ifjak kikerülve a 
szellem erejével tudják felemelni az akkor a tö-
rököktől porbasujtott hazát. Tudva tudta Páz-
mány Péter, hogy a magasabb műveltségnek, de 
ezzel egyszersmind a nemzet belső és külső ha-
talmának is egyik főpillére az egyetem. Ezért 
minden anyagi és szellemi erejét életének alko-
nyán éppen az egyetem alapítására koncentrálta. 

A tőle így megalapított egyetemet II. Ferdi-
nánd német császár és magyar király megerő-
sítette, szabadalmakkal és privilégiumokkal látta 
el és pedig olyanokkal, amilyenekkel az osztrák 
örökös tartományok, sőt a német birodalom 
egyetemei rendelkeztek, mint a kölni vagy a bé-
csi, a prágai és a gráci egyetem. Erre vonatkozó 
iratainak végén azonban II. Ferdinánd azt 
mondja, hogy szívére köti utódainak, de egy-
szersmind a karoknak és rendeknek is, ennek az 
egyetemnek támogatását. És Mária Terézia 1780-
ban, amikor az egyetemet újjászervezte és Bu-
dára helyezte, az ő Diploma inauguralejában, a 
mi egyetemünk Magna Charta-jában, amelyben 
sok javadalommal látta el az egyetemet, külön 
hangsúlyozta, hogy királyi utódainak és az or-
szággyűlés karainak és rendjeinek támogatá-
sába, oltalmába ajánlja ezt az egyetemet. 

T. Ház! Ezeknek a karoknak és rendeknek mi 
vagyunk most ezen az országgyűlésen jogos 
utódai (Ügy van! a jobboldalon.), kövessük te-
hát a mi régi királyaink buzdító szavát, köves-
sük akkor, amikor őszinte tisztelettel, igaz sze-
retettel és mély hálával emlékezünk meg Páz-
mány Péterről, az alapítóról és az egyetemnek, 
amely immár három százada áll fenn, érdemei-
ről. Ez az egyetem kiállotta háromszáz esztendő 

viszontagságait. Kibírta Mohács népének a tö-
rökvész után bekövetkezett rettenetes sorsfor-
dulatait, sőt eközben még felvirágzott és arra 
a színvonalra emelkedett, amikor Európának 
legtöbb egyetemével mind a tanulók száma, 
mind a tanárok szellemi ereje, mind intézmé-
nyeinek nagysága szempontjából felvehette a 
versenyt. Pázmány egyeteme nem jutott arra a 

Pázmány Péter, az egyetem megalapítója. 

tragikus sorsra, amely a' magyar egyetemeknek 
általában része kezdettől fogva. Mert volt ne-
künk a középkorban is egyetemünk ideig-óráig 
Veszprémben, Óbudán, Pécsett, de ezek az egye-
temek egyhamar eltűntek az idők homokjában. 
Sőt nem állta ki a történet próbáját a fényes 
renaissance idején a Vitéz Jánostól, Pázmány 
elődjétől alapított pozsonyi egyetem, az Aca-
demia Istropolilana sem, amely tízévi fennállás 
után megszűnt, mégpedig még Mátyás király 
életében. 

Az 1872-i törvény Kolozsvárott állított fel 
egyetemet, az 1912-es törvény Pozsonyban. Hol 
vannak ezek az egyetemek? Csonka-Magyar-
országon és nem eredeti székhelyükön; a szom-
széd rabló népek zsákmányai lettek, akik most 
úgy dicsekszenek ezekkel az egyetemekkel, mint-
ha az ő történeti géniuszaiknak termékei lettek 
volna. 

Csak Pázmány Péter egyeteme állotta meg a 
háromszáz év viharait. Mi ennek az egyetem-
nek történeti jelentősége, t. Ház! Tavalyi költ-
ségvetési beszédemben néhány gondolatot erre-
vonatkozólag feltártam, most azonban a t. új 
Ház előtt bátor leszek ezek közül a gondolatok 
közül néhányat újra hangoztatni. 

Ez az egyetem először is magyar egyetem 
volt, a magyar kultúrának a vára. Akadtak 
nemrégiben csehek, akik azt akarták bizonyí-
tani, hogy ez eredetileg tót egyetem volt és pe-
dig azért, mert Nagyszombatban alapították. 
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Az alapítólevélből azonban kitűnik, hogy ez a 
nagy magyar, századának egyik legnagyobb ma-
gyarja, ez a színtiszta magyar Pázmány, egy 
magyar egyetemre és nem valami idegen egye-
temre gondolt, de Nagyszombatban volt kény-
telen megalapítani, minthogy őseinek székhelyé-
ről, Esztergomból száműzve volt. 

Pázmány nagyszerű egyetemalapító tettének 
történeti jelentősége akkor szökik különösen sze-
münkbe, ha figyelemmel kísérjük a többi fő-
iskoláinknak igen kínos megszületését. Így a 
katonai főiskoláét, a szépművészeti főiskoláét és 
a technikai főiskoláét, vagy műegyetemét. A ka-
tonai erényeire és harckészségére büszke ma-
gyar nemzet 1808-ban az országgyűlésen elhatá-
rozta egy katonai tisztképző iskola felállítását. 
Egyszerre óriási vagyon gyűlt össze a nemzet 
adományaiból, a király is megerősítette a tör-
vényt és elnevezték Ludovika császárnéról és 
királynéról az intézményt, tehát a dinasztikus 
hűséget is dokumentálták, összegyűlt a pénz, 
megépítették 1840-ben. A mai Ludovika-Akadé-
mia épülete fennállott, de Bécs nem engedte meg 
soha ennek a megnyitását és a kiegyezés utáni 
időre vártak addig, amíg itt egy tisztképző ma-
gasabb katonai iskola megnyílik. 

Az 1790—91-es országgyűlés regnikoláris bizott-
sága süi'geti egy szépművészeti akadémiának, 
egy Academia Artium-nak felállítását, hogy a 
magyar művészek ne legyenek kénytelenek künn 
nevelkedni. A magyar művészet voltaképpen 
akkor még egészen gyermekcipőben járt és sok 
hazafi arra gondolt, hogy a sajátszerű magyar 
művészi géniuszt csakis a jó magyar szellemi 
éghajlat alatt lehet kinevelni. Bécsben jártak 
többnyire a mi művészeink. De csak a kiegye-
zés után, 1872-ben alakult meg a Képzőművé-
szeti Főiskola, addig kénytelenek voltak a mi 
művészi hajlamú ifjaink idegenben nevelkedni. 

De harmadszor hasonló a műegyetem történeti 
sorsa is. Széchenyi Istvánnak a reális érzéke jól 
látta, hogy a nemzet nem állhat önálló gazda-
sági lábra, nem szerezhet gazdasági független-
séget addig, amíg nincsenek neki közgazdasági, 
technikai szakemberei, tehát itt kell nevelked-
niük egy főiskolán és ezt műegyetemnek nevezte 
Széchenyi István, a szó tőle való. Sürgette tehát 
nemcsak az országgyűlésen, hanem egyébként is 
egy csomó iratában ilyen műegyetem felállítá-
sát, már csak azért is, hogy eltérítse a magyar 
ifjúságot a régi magyar retorikai művelődési 
eszménytől és reális pályákra terelje. Ugyanaz 
a probléma, mint ma. Bécs azonban sokáig hii-
zódozott tőle, míg végre 1846-ban felállították a 
József ipartanodát, amely voltaképpen iparos-
tanonciskola volt 10 -12 éves gyermekek részére 
s megint csak harmadszorra, a kiegyezés után 
nyerte meg azt a formáját a műegyetem, amely 
már nevére méltó. 

E történeti példák nyomán tehát valószínű, 
hogy ha Pázmány Péter nem alapítja meg 1635-
ben a magyar egyetemet, akkor legalább is Má-
ria Terézia koráig kellett volna rá várni, hacsak 
nem a kiegyezésig, mert hiszen a dinasztikus 
politikának az volt igazában a célja, hogy min-
den művelődési erőt a monarchiából Bécsbe 

koncentráljon, tehát a magyar ifjak is ott ne-
velkedjenek. 

A második nagy történeti jelentősége a Páz-
mány Péter Tudományegyetemnek az, hogy tíz 
emberöltőn keresztül az egyház, a közigazgatás, 
az igazságszolgáltatás, a közigazgatásügy, a köz-
egészségügy, a közélet, a politika és általában 
véve valamennyi tudomány számára a kiváló 
embereknek, a nemzedékeknek hosszú sorát ké-
pezte ki, de egyszersmind a nemzeti lélek egy-
ségén is munkálkodott; mert hiszen ide szerb 
és oláh, de leginkább horvát ifjak is jártak, 
együtt nevelkedtek fel a horvátok a magyar in-
telligenciával, együtt érezték a magyarság jó 
és balsorsát, amint az illyr-mozgalmak idejéig, 
a XIX. század elejéig a legnagyobb harmóniá-
ban élt ez a két nemzet. Ebben nagy része volt 
ennek az egyetemnek, mert a horvát ifjak ezen 
az egyetemen nevelkedtek. Tehát középkori érte-
lemben Studium Generale volt ez az egyetem; 
generale, egyetemes, mert hiszen valamennyi 
nemzet számára nyitva volt. De egyetemes volt 
más szempontból, a társadalmi rétegek szem-
pontjából is, mert nemcsak a nemeseket és fő-
nemeseket nevelte, — például csak a XVIII . 
század közepéig 29 Eszterházy nevelkedett ott —, 
hanem egyszersmind a jobbágyfiúkat, a nem-
nemes, mendikáns diákokat is, akik kinevelkedve 
az egyetemen, lioiioráciorokká, papokká, orvo-
sokká, ügyvédekké lettek; tehát a gimnáziumon 
kívül az egyetem volt az a híd, amelyen átme-
hettek az alsóbb osztályból a középosztályba. 
Mondhatjuk tehát, hogy az egyelem demokra-
tikus intézmény volt. 

Harmadik történeti jelentősége az egyetemnek, 
hogy bekapcsolta a magyarságot az európai tu-
dományosságba, lehetővé tette, hogy lépést tart-
son a magyarság az európai tudományos fejlő-
déssel. A legtöbb szaktudománynak magyar ku-
tató kezdeményezése éppen ennek az egyetem-
nek a tanáraiból indult ki. Hogy ma nekünk 
világszínvonalú tudományos szakirodalmunk 
van magyar nyelven, az elsősorban az egyetem 
tanárainak az érdeme. A német típusú egyete-
mek elsősorban a tudományos kutatásra törek-
szenek, a francia típusú egyetemek a tanításra, 
a szakoktatásra, viszont az angol egyetemek előtt 
elsősorban a nevelés feladata lebeg. A mi egye-
temünk ezt a három feladatot egyesíteni ipar-
kodik: a kutatást, a tanítást, de egyszersmind 
a nevelést is. Tehát nem ismerettömegeknek 
puszta mechanikus, vizsgálat céljára való be-
tanulása a cél, hanem a problémaérzék fejlesz-
tése, a tudományhoz való személyes viszonynak 
kialakítása, az önálló gondolkodásra való neve-
lés. A kutatásnak és a nevelő tanításnak ez a 
szelleme hatotta át évszázadok óta a Pázmány-
egyetem nagy tanárait, akiknek hosszú sorából 
most csak néhányat akarok ezen ünnepélyes al-
kalommal kiemelni. A szellemi tudományok kö-
réből kiemelem Katona Istvánt, Bévai Miklóst, 
Toldy Ferencet, Gyulai Pált, Hajnik Imrét, 
Goldziher Ignácot, Pauler Ákost, Gombocz Zol-
tánt, a természettudományok köréből pedig Ba-
lassa Jánost, Semmelweis Ignácot,'Kitaibel Pált, 



300 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF,-

Jedlik Ányost, Than Károlyt, báró Eötvös Lo-
rándot, Lóczy Lajost. 

Szemügyre véve mármost az egyetemnek ezt 
a hármas történeti jelentőségét, valóban igazolt-
nak kell tartanunk a miniszter úr törvényjavas-
latát, amely ünnepélyesen meg akarja örökíteni 
az egyetem hároniszázéves fennállását és ala-
pítójának kimagasló érdemét. A nemzetnek itt 
javasolt ajándékait az egyetem a legnagyobb 
köszönettel és hálával fogadja, így a két tudo-
mányos intézményt, a csillagvizsgáló intézetet 
és a földrengési obszervatóriumot, a tüdőbeteg-
pavillonra vonatkozó állami és fővárosi ado-
mányt és a dohánygyári teleknek átengedését, 
amit első, de fontos lépésnek tartok a diákjóléti 
és művelődési intézmények felépítéséhez, mert 
hiszen erre szükség is van és mélyen fájlaljuk, 
hogy az országnak valóban súlyos pénzügyi 
helyzete nem engedi meg ezeknek a diákjóléti 
és művelődési intézményeknek felállítását, ame-
lyekből szeretet áradt volna e jubileum alkalmá-
ból az ifjúság felé-

Az elavult és megrongált egyetemi épületek 
helyreállítására a t. miniszter úr a költségvetés-
ben ígért bizonyos nagyobb összeget. Erre való-
ban szükség van, mert mit érnek ezek az épüle-
tek megfelelő felszerelés nélkül és ha nincsenek 
megfelelő állapotban1? 

Az egyetemet nagy örömmel tölti el a tör-
vényjavaslatnak az a szakasza is, amely arról 
rendelkezik, hogy az egyetemnek eddig is birto-
kában levő, de nem rá telekkönyvezett ingatla-
nok most már az egyetemre telekkönyveztetnek 
át. Örömmel tölt el ez bennünket azért, mert ez 
az intézkedés kitűnő összhangban van azzal a 
fényes jogi elismeréssel, amelyet egy nemzet-
közi fórum adott az egyetemnek a hágai ítélet-
ben. A nemzetközi bíróságnak két fóruma is 
megállapította, hogy ez az egyetem külön jogi 
személyiség, alapítvány-egyetem, javai sohasem 
voltak államiak s minden olyan szó, amely ilyen 
irányban esetleg az intéző körök részéről is el-
hangzott, csak magánvélemény volt, mint pél-
dául Deák Ferencé, aki az országgyűléssel álla-
minak akarta minősíteni ezt az egyetemet. 

Petrovácz t. képviselő úrnak tehát igaza van 
abban, hogy ennek az egyetemnek eredete kato-
likus jellegű. Az egyetemi üzemnek — ha szabad 
ezt a kifejezést használnom — egy részét ma is 
a katolikus egyetemi alap tartja fenn, de viszont 
óriási az államnak a hozzájárulása is. Ha az 
egyetem megőrzi a maga külön jogi személyi-
ségét, benne, mint jogi személyiségben, kétség-
kívül részben a katolikus jelleg domborodik ki, 
a katolikus egyetemi alapon keresztül. Hála Is-
tennek, minden felekezeti él nélkül, az egész 
nemzet javára. A Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen soha vallási viszály, mióta a XVIII. 
század végén II. József kinevezte az első protes-
táns tanárt, nem volt, nincs és nem is lesz. Ezt 
a kérdést ezen ünnepélyes alkalommal nem sza-
bad odadobnunk a felekezeti — csak gyengén 
mondom — érdeklődés tárgyává. (Ügy van! 
Ügy van! a jobboldalon és a középen.) 

Az 1848 : XIX. t.-c. kétségkívül az egyetemet 
a közoktatásügyi miniszter hatósága alá he-

lyezte, de ez nem érintette az egyetem jogi sze-
mélyiségét. Ezt megállapította a hágai bíróság 
is. Jellemző, hogy 1872-ben az állami költség-
vetés segélyt szavaz meg az egyetemnek, ami 
mutatja, hogy az egyetem külön jogi személyi-
ség, mert hiszen csak annak lehet segélyt meg-
szavazni. Ha a sajátjának, azaz államinak tekin-
tette volna az 1872-es országgyűlés az egyete-
met, akkor nem szavaz meg neki segélyt, nem 
hatalmazza fel a kormányt segély adására. A 
hágai bíróság megállapította, hogy sohasem tör-
tént tételes intézkedés arranézve, hogy az egye-
tem megállamosíttassék. A telekkönyveknek ja-
vasolt kiigazítása az egyetem ezen jogi szemé-
lyiségének valóban pozitív formában történő 
megerősítése az állami hatalom részéről. 

T. Ház! Háromszáz évvel ezelőtt az ország 
három részre feldarabolva, a legsötétebb gazda-
sági és politikai helyzetben sínylődött, az ország 
kétharmada török rabigában görnyedt. De azért 
a nagy esztergomi érsek, ez a messze előrelátó 
férfiú nem esett kétségbe, hanem dolgozott, ter-
veket szőtt és valósított meg, termékeny szelle-
mét a munkában, a nagy, maradandó alkotások-
ban élte ki. Miért? Mert élt benne a rendíthe-
tetlen hit a nemzet jövőjében! Ebből a meg-
ingathatatlan nemzeti hitből fakadt az ő egye-
temalapítási eszméje, de egyszersmind tette is. 

T. Ház! Mi, trianoni magyarság, ma ugyan-
ilyen sötét helyzetben vagyunk, de elevenen él 
bennünk Pázmánynak a nemzet jövőjébe és hal-
hatatlanságába vetett hite. Ebben a hitben, még-
pedig szilárd hitben, kegyelettel és ünnepélyes 
érzéssel elfogadom a törvényjavaslatot. (Élénk 
éljenzés és taps a Ház minden oldalán.) 

Makkai János: Örömmel ragadom meg az al-
kalmat, hogy mint új képviselő, első törvény-
hozói beszédemben lerójam hálámat a Páz-
mány Péter Tudományegyetemnek, a mi Alma 
Materünknek magam is úgy idősebb, mint fia-
talabb képviselőtársaim nevében, akik ennek 
az egyetemnek a padjaiból kerültünk ide, ott 
tanultunk magyar nacionalizmust és onnan 
igyekeztünk megismerni a magyar nép, a ma-
gyar állam nagy problematikáját is. 

Petrovácz Gyula képviselőtársamnak feltét-
lenül igaza van abban, hogy Magyarországnak 
egy történelmi egyeteme van és ez a Pázmány 
Péter Tudományegyetem. Sajnos, ha az ember 
külföldön jár, fáöó szívvel kénytelen látni, 
hogy tőlünk nyugatra micsoda műalkotások, 
micsoda katedrálisok, micsoda egyetemek,' mi-
csoda régi épületek maradtak fenn, míg nálunk 
alig maradt meg valami az évszázadok viszon-
tagságaiból és most talán csak az esztergomi 
ásatásokból látjuk, hogy mi volt a magyar 
nemzet, hogy micsoda dimenziói voltak annak-
idején a magyar képzőművészeti gondolatnak. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter beszéde 

T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) Makkai t. ba-
rátom és képviselőtársain az imént beszéde 
befejezéseképen elmondotta, hogy milyen 
fájdalmasan esik a magyar léleknek, ha 
külföldet járva, ott a nagy történeti múlt 
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méltó művészeti és tudományos emlékeivel 
találkozik és hazatérve, itt azt látja, hogy 
a mi multunkból legfeljebb csak romok ma-
radtak, romok, mint — amire például a kép-
viselő úr befejezésül célzott — az esztergomi 
nagymultú királyi palotának a romjai. 

Mi az oka ennek a ténynek1? Talán a ma-
gyar történeti fejlődésben leli magyarázatát. 
A történeti fejlődés folyamata állandó, fo-
lyamatos, de nem egyirányú, nem állandóan 
felfelé ívelő, hanem hol emelkedő, hol ha-
nyatló és amint az emelkedés és a hanyat-
lás váltakozik, a történeti fejlődés folya-
mata valahogyan a hullámvonal képét ölti 
fel. Közismert igazság ez. De a magyar 
történeti fejlődés hullámvonalán ezek a 
hullámhegyek sokkal magasabbak, a hul-
lámvölgyek pedig sokkal mélyebbek, mint 
más történeti fejlődés vonalán. A magyar 
történelemnek sajátságos jelensége, hogy a 
nagy nekilendülések, a nagy előretörések, 
a nagy történelmi korszakok után hirtelen 
jönnek nagy, vészes katasztrófák és a ka-
tasztrófák után jön nagy zuhanás a mély-
ségbe s a magyarságnak újra elölről kell 
kezdenie azt a nagy történeti munkáját, 
amelynek minduntalan a nemzet földrajzi 
helyzetében, történeti adottságában gyöke-
rező világrengető események állnak útjába. 

Ez a váltakozás, az újrakezdésnek ez a 
folytonos ismétlődése, amely a magyar tör-
ténelmet jellemzi, valahogyan plasztiku-
sabbá teszi a magyar történelemben a szel-
lemi tényezők működését, mint talán ez 
más fejlődési vonalon látható. A nagy mély-
ségekből, a magyar nemzet nagy elesettsé-
gének korszakaiból ez a nemzet mindig ki 
tudott emelkedni és a kiemelkedésnek első 
jelensége mindig kulturális tény, mindig 
szellemi tényezők működése volt. Ahogyan 
mi, a modern történetírás művelői a szel-
lemi tényezőket és nem a materiális, az 
anyagi tényezőket tartjuk a történelmet 
irányító elsőrendű tényezőknek, a magyar 
történelemben is azt látjuk, hogy a nagy 
katasztrófák után mindig- szellemi téren 
indul meg az újraépítésnek nagy műve s 
ebből a szellemi mozgalomból keletkeznek 
azok az új, nagy nemzeti irányok és érté-
kek, amelyek azután az egész magyarságot, 
a magyar nemzetet xijra magasra emelik, 
naggyá teszik. 

Ilyen mélyponton volt a magyarság a 
XV. és XVI. század fordulóján. A hanyat-
lás, dekadencia betetőzése volt: Mohács és 
az ország három részre oszlása, a politikai 
széttagolódás, a felekezeti széttagolódás és 
az egész országnak mintegy atomizálódása. 
Ebben a legszomorúbb korszakban, amikor 
a magyarság három politikai hatalom alatt 
élt, amikor a magyarság három, sőt több 
felekezethez tartozva küzdött és harcolt 
egymással, indult meg a magyar szellemi 
élet alapjainak regenerációja, a magyar is-
kolaügy teljes újjászervezése, az iij nemzet-
nevelés kialakulása. Megindult nem egy, 
hanem több fronton egyszerre, megindult 

protestáns részen és megindult katolikus ré-
szen. Debrecen, Sárospatak, Nagyenyed, má-
sik oldalon Pozsony, Sopron, Eperjes és a 
harmadik félen Nagyszombat, Kassa, Ko-
lozsvár a maguk főiskoláival ennek a szel-
lemi regenerációnak, ennek az iskolaügyi, 
nevelésügyi újjáépítésnek egyes lépcsőfokai, 
egyes mozzanatai voltak. Ezt a nagy rege-
nerációs műveletet tetőzi be 1635-ben Magyar-
ország nagy nemzetpolitikusa, Pázmány Pé-
ter, amikor a középkorban Magyarországon 
megvolt, de innen száműzött, a viszontag-
ságok közt Magyarországról elköltözött 
egyetemi gondolatnak új hajlékot nyitott 
Nagyszombatban. 

A Pázmány Péter-egyetem alapítása 1635-
ben, tehát a mi nemzeti történetünk leg-
szomorúbb korszakából való kibontakozá-
sunknak mintegy szimbóluma. Megterem-
tése a legalacsonyabb sorsban élő korszak-
ban, annak a legmagasabb iskolatípusnak, 
amely utóbb a magyar tudományos fejlő-
désnek, a magyar szellemi életnek vezetője, 
irányítója lett. 

Az egyetem életében 300 év igen rövid 
idő, mert hiszen Európa nagy egyetemei 
sokkal távolabbi hagyományokra nézhetnek 
vissza. De annak oka, hogy mi ezt a 300 esz-
tendőt ma mégis ünnepelni kívánjuk, az a 
történeti háttér, amely ezt a 300 éves egye-
temet létrehozta. S nem szabad elfelejte-
nünk, hogy ez a 300 esztendős egyetem 700 
esztendős magyar egyetemi hagyományokat 
őriz, mert az egyetemi gondolatnak Ma-
gyarországon 700 éves múltja van. A XII. 
században már megindult a magyar ifjúság 
vándorlása az egyetemek Mekkája felé; az 
egyetemi műveltség felé törekedve, magyar 
ifjak lepik el a világ két legrégibb egye-
temét, a bolognai és a párizsi egyetemeket. 
Ettől az időtől fogva a külföldi egyetemek 
mindig telve voltak magyar ifjakkal, éppen 
úgy, mint az Alpeseken innét levő többi 
országok fiaival is. Az egyetemi gon-
dolat, amelyet a magyar ifjúság ott meg-
ismert, idehaza is tért hódított és már a 
XIV. század közepén, egyidőben Ausztria és 
Lengyelország egyetemalapításaival, létre-
hozta Magyarország- első igazi egyetemét 
Pécs városában. Húsz esztendővel utána 
Óbudán kísérletezett Zsigmond király egye-
tem alapításával, majd Mátyás király száz 
évvel később — ahogy azt itt Kornis Gyula 
t. barátom is említette — Pozsonyban ala-
pított új egyetemet. 

Ezek az egyetemek, sajnos, elsüllyedtek, 
megszűntek a katasztrófák következtében. 
Az egyetemi hagyomány, az egyetemi gon-
dolat tisztelete azonban ekkor sem veszett 
el, de a magyar ifjúság újra a külföldre 
kényszerült: a XVI. században bekövetke-
zett vallási megoszlásnak megfelelően a ma-
guk hitfelekezete szerint keresték fel a to-
vábbi időkben Olaszország, Németország, 
Hollandia, Anglia vagy Svájc egyetemeit. 
A külföldet járt magyar ifjak érezték a hiá-
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nyát az itthoni hajléknak és ezek egy vé-
szének, az akkori katolikus magyar ifjú-
ságnak nyitott hajlékot Pázmány Péter, 
amikor egyetemét megalapította. 

Kétségtelen tehát — Petrovácz t. kép-
viselőtársamnak igaza van abban —, hogyr 

ez az egyetem katolikus alapítás volt, ennek 
az egyetemnek alapítványa katolikus jel-
legű volt és ez az alapítvány ma is katho-
likus jellegű. Ebben igaza van, ezt senki 
kétségbe vonni nem kívánta. Az előadó úr 
beszédében kiemelte, Kornis t. barátom ki-
hangsúlyozta és én magam is itt készséggel 
elismerem, kijelentem. Nem kívánok oppor-
tunus lenni és ezt a történeti valóságot le-
tagadni, amint itt méltóztatott nekem sze-
memre vetni. Méltóztassék azonban meg-
engedni, hogy én, mint történész, bár jó ka-
tolikus vagyok, a jelen pillanatban, a Páz-
mány Péter Tudományegyetem 300 éves ju-
bileumának pillanatában ne a katolikust, ne 
az ő katolikus érdemeit lássam. Én ezeket 
a XVII. századbeli nagyokat, akik külön-
böző oldalon küzdő felekként álltak egymás-
sal szemben, ma az ő akkori vértezetük nél-
kül látom. Ügy látom, liogy a felekezeti 
küzdelemnek a fegyvere, pajzsa, páncélja le-
hullott róluk és előttem nem állanak mások, 
csak nagy magyarok, nemzeti szellemóriá-
sok. (Élénk éljenzés és taps.) Nagyon jól tu-
dom én is — történész vagyok, tehát mond-
hatom jobban, mint t. képviselőtársam •—, 
hogy Pázmány Péternek a magyar katoli-
cizmus terén mi az érdeme. Tudom azt is, 
hogy Pázmány Péter egyéniségének elvá-
laszthatatlan, integráns alkatrésze az ő ka-
tolicitása. Enélkül őt sem megérteni, sem 
értékelni nem lehet. De ennek ellenére és 
ellenére annak, hogy az ő egyetemalapítá-
sában a vallási cél is tényleg kidomboro-
dott, ma, amikor ez az egyetem 300 év mul-
tán az egész nemzet egyetemévé lett, ez a 
jubileum nem lehet csupán a katolikus ma-
gyarság ünnepe. Tagadom, t. képviselőtár-
sain, hogy akár a budapesti egyetemet csak 
katolikus, akár a debreceni egyetemet csak 
református egyetemnek lenne szabad tekin-
teni, mindkettő az egész nemzeté. (Helyes-
lés.) Mindenesetre ma is tudjuk Pázmány 
katolikus érdemeit, katolikus nagyságát, de 
mégsem ezt az oldalát nézzük, hanem az ő 
nagy magyarságát, kultúráját, irodalmi és 
tudományos nagyságát. Ez az, ami előtt a 
magyar nemzetnek és ennek a parlamentnek 
is minden tagja (Ügy van! Úgy van!) feleke-
zeti különbség nélkül (Úgy van! Ügy van!) 
— élén a más felekezethez tartozó előadó 
úrral — (Úgy van! Ügy van!) meghajlik és 
ez az, amiért ma Pázmány Péter érdemeit itt 
törvénybe kívánjuk iktatni anélkül, hogy az 
ő egyéniségében lévő mozzanatokat, amelyek 
esetleg egyesek körében talán visszatetszést 
keltenének, ma kihangsúlyoznánk. (Helyes-
lés.) 

Méltóztassanak megengedni, de előttem 
Pázmány Péter és a magyar katolicizmus 

iránt sokkal nagyobb tiszteletadásnak tűnik 
fel az, ha ma itt az országgyűlésen — aho-
gyan történik — minden párt részéről, min-
den személy egyhangú szavazatával iktatta-
tik törvénybe Pázmány Péter érdeme. Ez 
sokkal nagyobb megtiszteltetés, mintha eset-
leg itt egy szótöbbséges szavazással az ő kü-
lönleges katolikus érdemeit is ki tudnánk 
domborítani. 

Pázmány Péter alapításának, a Pázmány-
egyetemnek a magyar kultúra és a magyar 
tudomány történetében elfoglalt helyzete 
nem képezheti itt részemről magyarázat tár-
gyát. Kornis Gyula t. barátom tudós alapos-
sággal és teljes szakértelemmel magyarázta 
meg nekünk és fejtette ki, hogy mit jelent ez 
az egyetem a tudományosságban és a magyar 
tudományosságban és mit jelent a tudomá-
nyosság a nemzet életében. 

Ezek után nekem nem lehet más felada-
tom, minthogy az ő szavaihoz csatlakozva, 
arra kérjem a t. képviselőtársaimat, hogy a 
mi kegyeletes gondolatunkhoz méltóztassa-
nak hozzájárulni. 

A magyar törvényhozásnak régi, dicsé-
retreméltó hagyománya, hogy nagy alapítá-
sokat, nagy alapítókat törvényben örökít 
meg. Különösen nagy divatja volt ennek 
száz évvel ezelőtt, amikor a XIX. század első 
felében annyi nagy és komoly alapítás tör-
tént. A törvénycikkek egész sora van itt ná-
lam feljegyezve, amely e hagyománynak ál-
landó és folytonos voltát bizonyítja. Az 1807. 
évi XXIV. t.-c. az Országos Széchenyi 
Könyvtár, az 1808. évi VIII. és az 1836. évi 
X X X V I I I . t.-c. a Nemzeti Múzeum, az 1808. 
évi VII. és az 1827. évi XVII. t.-e. a Lucio vika. 
Akadémia, az 1827. évi XI. és XII., valamint 
az 1840. évi XLII. t.-c. a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, az 1836. évi XLII. t.-c. a Ná-
dasdy-alapból épített tébolyda, az 1840. évi 
XL1. t.-c. Alagovics püspök pozsegai árva-
házalapítását cikkelyezte be. A kiegyezés 
után, sőt 1848 óta hasonlóképen szokásban 
volt egyes nagyok emlékének megörökítése. 
Az 1848. évi I. t.-c. boldogemlékű József ná-
dorunk, az ,1876. évi III., illetőleg az 1890. évi 
IV. t.-c. Deák Ferenc és Andrássy Gyula, az 
1898. évi X X X . t.-c. Erzsébet királyné emlé-
két iktatta törvénybe; 1895—96-ban három 
törvénycikk a honalapítás emlékének volt 
szentelve; az 1925. évi I. t.-c. gróf Apponyi 
Sándor adományát, az 1925. évi XLV. és 
XLVI. t.-c. Szécher.yi István és a Magyar 
Tudományos Akadémia érdemeit, az 1927. 
évi X X X I . és XXXVII . t.-c. március 
15-ének és Kossuth Lajosnak érdemeit ik-
tatta törvénybe. 

Szokása tehát a magyar törvényhozásnak, 
hogy nagyjainknak és a nagy alapításoknak 
az utókor hálája jeléül törvényes emléket 
állítunk. Ez történik itt tárgyalt törvény-
javaslatom törvényerőre emelésével is. í g y 
kívánjuk megörökíteni Pázmány Péternek 
is az általa alapított egyetemnek százados 
érdemeit. 
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Méltóztassanak megengedni, hogy azokra 
a kifogásokra, amelyeket igen t. képviselő-
társaim itt előadtak, esetleg a részletes 
vita során, vagy talán inkább a költség-
vetési vita során reflektáljak, (Helyeslés.) 
nehogy e pillanat ünnepélyessége a polémia 
elkerülhetetlen kellemetlen hangja által 

megrontassák. (Ügy van! Úgy van! — he-
lyeslés.) 

Tisztelettel kérem a törvényjavaslat el-
fogadását. (Élénk helyeslés, éljenzés és taps 
a jobboldalon, a középen és a baloldalon.) 

Az országgyűlés képviselőháza a javaslatot 
egyhangúan elfogadta. 

A közoktatásügy igazgatásáról szóló törvényjavaslat 
képviselőházi tárgyalása. 

A z t a nagyfontosságú törvényjavaslatot, ame-
lyet Hóman Bálint kultuszminiszter a tör-
vényhozás elé terjesztett, május hó 7, 8 és 
9-én tárgyalta a képviselőház. Tekintettel arra 
a nagy és érthető érdeklődésre, amelyet a 
tanítóság eziránt a fontos javaslat iránt mu-
tatott, a tárgyalás menetét részletesen kö-
zöljük: 

Szinyei Merse Jenő előadó: Az előttünk fekvő 
törvényjavaslatnak a képviselőházhoz történt be-
nyújtását megelőzte „A közoktatási igazgatás 
újjászervezése" című, a kultuszminiszter úr által 
külön kötetben kiadott műnek a megjelenése. 
Kötelességet vélek teljesíteni, amikor megállapí-
tom, hogy a törvényjavaslat, illetőleg az ezt ki-
egészítő említett külön kötet az érthető és vilá-
gos szövegezés, a történet-filozófiai tanulmány-
nak beillő általános indokolás, valamint a csa-
tolt grafikonok és térképek sikeres és az áttekin-
tést megkönnyítő összeállítás által mintaképül 
szolgálhat abban a tekintetben, hogy miképpen 
lehet és kell törvényjavaslatot előkészíteni és 
megszerkeszteni. 

A javaslat tulajdonképeni célkitűzése a nem-
zeti művelődés és nevelés egységének biztosítása, 
az átfogó és egyetemes érvényű nemzetnevelési 
elvek érvényesítése valamennyi iskolatípusban, 
hogy ezáltal a nemzeti élet fejlődése helyes 
irányba legyen terelhető. 

Esetleges félreértések és netán felmerülő aggo-
dalmak eloszlatása végett legyen szabad nyoma-
tékosan hangsúlyoznom, hogy a nemzeti műve-
lődés egysége, egységes világnézet kialakítása és 
e célból az iskolai nevelés elvi egységének bizto-
sítása korántsem jelent uniformizáló törekvése-
ket. A nevelés egységét nem a tanítás és a tanár 
lélektelen uniformizálásával kívánom biztosítani 
— mondja az indokolás —, hanem minden iskola-
típus és minden szaktárgy individuális jellegé-
nek és minden iskolafenntartó speciális célkitű-
zéseinek tiszteletbentartásával az átfogó és egye-
temes nemzetnevelési elvek egységes érvényesí-
tése, az igazgatás és felügyelet rendszerének egy-
öntetűbbé tétele útján. Célom valamennyi isko-
lának egységes nevelőszempontok szerint, elv-
szerűen irányított organikus iskolahálózatba való 
egybefoglalása — ezt mondja az általános indo-
kolás. E nagy célkitűzés megvalósításának esz-
közei: az oktatás és a nevelés egyensúlyának 
helyreállítása, tehát az iskolából már-már ki-
szorult nevelő gondolatnak újbóli érvényesítése, 
a tanerők megfelelő képzése, valamint a kor-
szerű, jó és gyors igazgatás, nemkülönben az 
eredményes és szakszerű felügyelet biztosítása. 

A tanügyi igazgatás átszervezése kapcsolatos 
a közigazgatás általános racionalizálására irá-
nyuló törekvéssel és e téren igen komoly lépés-
nek tekinthető. Szükségessé tette ezt az átszerve-
zést az a lehetetlen állapot, amely ma az iskola-
felügyelet terén fennáll. „A különböző fajú és 
fokozatú iskolák ma minden szerves kapcsolat 
nélkül, egymástól függetlenül, sőt egymásra való 
tekintet nélkül élik a maguk öncélú életét" — 
mondja találóan az indokolás. 

Az iskolafelügyelet funkciói ma nem kevesebb, 
mint 11 különféle iskolafelügyeleti szerv között 
oszlanak meg, amelyeknek működési köre igen 
szűk területre korlátozódik, mert hiszen csak 
egy-egy iskolatípusra terjed ki; magától értető-
dik tehát, hogy az iskolafelügyeleti szervek ilyen 
sokfélesége mellett szó sem lehet egységesen és 
elvszerűen irányított nemzetnevelésről. A köz-
oktatásügy különféle hatóságai és hivatalai kö-
zött és a különböző iskolatípusok között hiány-
zik a közvetlen kapcsolat és az érintkezés; jó-
formán az egyedüli összekötő kapocs a minisz-
térium, amely azonban a túlzott centralizáció és 
az alárendelt szervek öncélú élete folytán olyan 
alacsonyabbrendű ügyeket is kénytelen ellátni, 
amelyek a miniszteriális ügykörbe egyáltalában 
nem valók és nem méltók s amelyeknek ellátása 
egyrészt azt eredményezi, hogy a minisztérium 
elvonatik az országos jelentőségű ügyek intézé-
sétől és elvi irányításától, másrészt pedig meg-
nehezíti, meglassítja és megdrágítja, költsége-
sebbé teszi az adminisztrációt azáltal, hogy baga-
tell-ügyeket magasabb fizetési osztályba tartozó, 
tehát költségesebb munkaerők bonyolítanak le. 

Ezek előrebocsátása után bátor leszek előadni, 
miképen tervezi a miniszter úr az előttünk fekvő 
javaslatban a most vázolt feladatok megoldását. 
Mindenekelőtt az eddig széteső és sokféle iskola-
feliigyeleti szervnek egységbe foglalásával, ille-
tőleg az új területi középfokú tanügyi hatóság-
nak, a tankerületi királyi főigazgatóságnak szer-
vezésével, amelynek hatásköre az egyetemek ki-
vételével ki fog terjedni az összes iskolatípusok 
felügyeletére és igazgatására. A tankerületi ki-
rályi főigazgató átveszi a mai tankerületi fő-
igazgató, továbbá a különböző középfokú iskolai 
főigazgatók hatáskörét és átveszi a népiskolák 
tekintetében a kultuszminiszter hatáskörének te-
temes részét is. 

A javaslat a tankerületi királyi főigazgatósá-
gok létesítésével megszünteti a középiskolai és 
középfokú iskolai főigazgatóságokat, ellenben 
megmarad a népoktatás tanügyi hatóságaként a 
vármegyei királyi tanfelügyelő, azzal a különb-
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séggel, hogy a miniszter közvetlen hatósága alól 
a tankerületi királyi főigazgató hatósága alá 
kerül. 

A tanügyi igazgatás racionalizálása szempont-
jából igen fontos rendelkezéseket tartalmaz a 
javaslat a fellebbvitel kérdésében. A miniszter 
úr abból az elgondolásból indult ki, hogy ered-
ményes és sikeres racionalizálás csak akkor vár-
ható, ha a fellebbviteli eljárást korlátozzák, tehát 
az egyfokú fellebbezés nagyfontosságú közigaz-
gatási elve a gyakorlatban érvényesül, illetőleg 
a másodfokú határozat ellen mindennemű fel-
lebbviteli lehetőség kizáratik. Az egyes konkrét 
ügyek ugyanis a jövőben a jelenleginél sokkal 
rövidebb utat fognak megjárni s így meg lesz 
a mód a nevelésügyi szempontból olyannyira 
fontos tanulmányi felügyelet megfelelő kiépíté-
sére. 

A tanügyi igazgatás racionalizálását és a szak-
szerűséget van hivatva biztosítani a javaslatnak 
az a további rendelkezése, amely a külső tanügyi 
igazgatási státusok egyesítésével megteremti a 
tanügyi fogalmazói kar egységes státusát s az 
ebbe a státusba való kinevezéshez megkívánt 
képesítésről és a minisztérium fogalmazási tiszt-
viselőinek külszolgálatáról intézkedik. 

Bármily nagyfontosságú a tankerületi királyi 
főigazgatónak, mint középfokú tanügyi hatóság-
nak a közoktatásügyi igazgatás terén a jövőben 
betöltendő szerepe, igazi jellemzője az a feladat 
lesz, amelyet a nevelésügy gondozása terén kell 
majd betöltenie. A tankerületi királyi főigazgató 
a kerületében levő összes közép- és középfokú 
iskolák, szakiskolák, népiskolák és óvodák fel-
ügyeleti hatósága lesz. Tisztségének ez a termé-
szete eleve kizárja, hogy a főigazgató a hatósága 
alá tartozó iskolákat folytonosan látogassa, azok 
közvetlen és szakszerinti felügyeletét ellássa. 
Hivatásának lényege ennél sokkal magasabb-
rendű, amit az általános indokolás a következő-
képen ír körül: „Az iskolatípusok és szakok sze-
rint továbbra is tagolt iskolafelügyelet elvi irá-
nyítása. felügyelete, ellenőrzése s az általános 
érvényű nemzetnevelési elveknek, szempontok-
nak valamennyi iskolatípusban és valamennyi 
szaktárgy tekintetében egyöntetű és hatékony 
érvényesítése." A főigazgató funkciójában tehát 
egybeolvadnak az igazgatási és pedagógiai szem-
pontok és feladatok, a szolgálatára álló szerve-
zetben azonban ez a két szempont és feladat kü-
lönválik. A főigazgatói hivatal, ugyanígy a tan-
felügyelői hivatalok fogalmazási személyzete 
elsősorban igazgatási funkciókat fog végezni. 
A közvetlen felügyeleti teendők ellátása a tanul-
mányi felügyelők és a körzeti iskolafelügyelők 
feladata lesz, akik emellett nem szakadnak el a 
nevelő m%inkától, mert továbbra is tanítani fog-
nak, csökkentett óraszámmal. 

A nevelés egységét érintő elvi kérdések szak-
szerű elbírálását a javaslat az Országos Köz-
oktatási Tanácsnak tartja fenn, amely a neve-
lést és oktatást érintő kérdésekben a jövőben is 
tanácsadó és véleményező szerve lesz a kultusz-
miniszternek. Az Országos Közoktatási Tanács 
szervezése annakidején, 1871-ben, csak miniszteri 
rendelettel történt. A javaslat most törvényes 
alapra helyezi, illetőleg törvényes rendelkezéssel 

támasztja alá a nagy múltra és 63 évi működésre 
visszatekintő intézményt. Az Országos Közokta-
tási Tanács szerepét lesz hivatva betölteni a tan-
kerületi királyi főigazgató mellett a tankerületi 
közoktatási tanács. 

Az egyházi hatóság alatt álló iskolák tekinteté-
ben a javaslatban foglalt rendelkezések az egy-
házi hatóságokkal történt megbeszélés alapján 
jöttek létre. A javaslat az állami főfelügyelet 
szempontjából a teljes egyenjogúság elvét kí-
vánja érvényesíteni a római katolikus és a pro-
testáns egyházak iskoláinál, amelyek tekinteté-
ben eddig más elvek érvényesültek és az egyházi 
hatóság alatt álló különböző iskolafajták tekin-
tetében eddig eltérő jogszabályok rendelkeztek. 
A javaslat a történeti egyházak iskolai autonó-
miáját tiszteletben tartja és arra gondos figye-
lemmel van. Ezért a főfelügyeleti jogkör kere-
tében eljárók számára intézkedési jogot nem ad, 
hanem a szükséges intézkedések megtételét az 
érdekelt iskolafenntartó egyházi hatóságra bízza, 
illetőleg ettől várja. De emellett biztosítja, hogy 
az állami főfelügyelet a nemzetnevelés egysége 
érdekében hatékonyan érvényesüljön. 

A javaslat 11 fejezetre és 22 szakaszra oszlik. 
Az első fejezet az ország területét közoktatásügyi 
igazgatás és nevelési felügyelet szempontjából 
nyolc tankerületre osztja, ezek a következők: 
budapesti tankerület, budapestvidéki tankerület 
Budapest székhellyel, székesfehérvári tankerület, 
szombathelyi, pécsi, szegedi, debreceni és végül 
miskolci tankerület. 

A második fejezet a tankerületi királyi főigaz-
gatói állásról rendelkezik. Az egyes tankerületek 
élén álló tankerületi kir. főigazgatót a kultusz-
miniszter előterjesztésére az államfő nevezi ki. 
Tankerületi főigazgatóvá az nevezhető ki, aki a 
középiskola vagy ezzel egy tekintet alá eső isko-
lák tanáraira előírt képesítéshez kötött tanári 
vagy főiskolai tanári, illetőleg a tanügyi fogal-
mazói kar tagjaira előírt képesítéshez kötött 
állásban a közoktatás vagy a közoktatásügyi 
igazgatás terén legalább tíz évig működött. Itt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a benyújtott 
költségvetésből kitűnőleg a tanügyi királyi fő-
igazgatói állás az V. fizetési' osztályban van meg-
szervezve. 

A tankerületi királyi főigazgató közvetlenül a 
kultuszminiszternek van alárendelve, feladata a 
közoktatásügyi igazgatás vezetésére, a nevelés 
és oktatás irányítására terjed ki. A vonatkozó 
részletes szabályok megállapítását a javaslat a 
miniszterre bízza. 

A harmadik fejezet a népoktatási kerületekről 
rendelkezik. A tankerület ugyanis népoktatási 
kerületekre tagozódik, amelyek élén továbbra is 
a királyi tanfelügyelő áll, aki ebben a minősé-
gében, úgy mint eddig a törvényhatóság köz-
igazgatási bizottságának tagja és tanügyi elő-
adója. 

A negyedik fejezet a tanügyi hatóságokról 
szól és tartalmazza a közoktatásügyi igazgatás 
racionalizálása szempontjából olyannyira fontos 
fellebbviteli eljárást. 

A következő ötödik fejezet az egyházi ható-
ság alatt álló iskolák igazgatásáról és felügye-
letéről rendelkezik. Az egyházi hatóság alá tar-
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tozó iskolák felett az állami felügyeleti jogot 
a miniszter a tankerületi kir. főigazgató útján 
gyakorolja. Amennyiben az iskolafenntartó, 
illetőleg az iskolafenntartó egyházi hatósága 
a törvények értelmében szükséges intézkedése-
ket a miniszter által megszabott határidő alatt 
nem tenné meg, ebben az esetben a miniszter a 
középiskolák, a középfokú iskolák és a szakis-
kolák tekintetében a középiskolai törvény vo-
natkozó szakaszai értelmében jár el, a népisko-
lák és az óvodák tekintetében pedig az engedé-
lyezett fenntartási, illetőleg fizetéskiegészítő 
államsegélyt részben vagy egészben megszün-
tetheti. 

A 6. fejezet értelmében a most meglevő isko-
lafelügyeleti szervek, tehát a tankerületi kir. 
főigazgatóságok, a középfokú iskolai és szak-
iskolai főigazgatóságok, a szakfelügyelőségek 
és a kir. tanfelügyelőségek fogalmazási és fel-
ügyeleti teendőit ellátó személyzet a javaslat 
törvényerőre emelkedésével egységes státusban 
a tanügyi fogalmazói személyzet összesített 
létszámával egyesítendő. 

A tanügyi fogalmazói személyzetbe való ki-
nevezés egyetemi képesítéshez van kötve. Ez 
az egyetemi képesítés lehet: középiskolai tanári 
vagy középiskolával egy tekintet alá eső isko-
lában tanításra jogosító tanári oklevél; vagy 
pedig jogtudományi, államtudományi és köz-
gazdaságtudományi tudori oklevél. A tanügyi 
fogalmazói személyzet feladatköre részben 
igazgatási, részben pedagógiai természetű lé-
vén, ennek megfelelően kell gondoskodni a sze-
mélyzet képesítéséről is. 

Meg van adva ezenkívül a lehetőség arra is, 
hogy a tanügyi fogalmazói karba előadókká 
olyanok is kineveztessenek, akik bár az előírt 
képesítéssel nem rendelkeznek, de mint tanul-
mányi felügyelők vagy körzeti iskolafelügye-
lők érdemes munkásságot fejtettek ki. Ezeknek 
száma azonban a tanügyi fogalmazói kar egye-
sített létszáma 15%-át nem haladhatja meg és 
kinevezésük a tanügyi fogalmazói kar létszáma 
terhére történik. 

E rendelkezéssel lehetővé tétetik, hogy egy-
részt a kiváló tanulmányi felügyelők, illetőleg 
körzeti iskolai felügyelők, ha az előírt képesí-
téssel nem is rendelkeznek, elméleti és gyakor-
lati tudásukat a tanügyi adminisztrációban köz-
vetlenül is érvényesíthessék, másrészt, hogy 
ezek a. kiváló tanférfiak magasabb fizetési osz-
tályba juthassanak. 

A VII. fejezet a tanulmányi felügyelők és 
körzeti iskolafelügyelőki intézményét szabá-
lyozza. A tanulmányi felügyelők feladata a kö-
zépiskolák, középfokú iskolák és szakiskolák 
tanulmányi felügyeletében való közreműködés, 
viszont a körzeti iskolafelügyelők a népiskolák 
és óvódák tanulmányi felügyeletében működnek 
közre. A tanulmányi felügyelőket az illető is-
kolafaj számára előírt képesítéssel rendelkező 
tanárok és igazgatók közül, a körzeti iskolafel-
ügyelőket pedig a népiskolai tanítói oklevéllel 
rendelkezők köziil a miniszter bízza meg. Mind 
a tanulmányi felügyelő, mint a körzeti iskola-
felügyelői megbízatáshoz 10 évi megelőző szol-

gálat szükséges. A megbízatás az illető igaz-
gatói, tanári vagy tanítói teendőinek további 
ellátása alól nem mentesít és a megbízatás a 
miniszter által bármikor visszavonható. 

A VIII. fejezet az Országos Közoktatásügyi 
Tanács feladatát és szervezetét írja körül. A 
tanács elnökét — eddig a miniszter volt a Ta-
nács elnöke —• ezentúl a miniszter előterjeszté-
sére az államfő nevezi ki, alelnökeit és tagjait 
a miniszter. A kinevezések 6 évi időtartamra 
szólnak. A tankerületi igazgatóságok székhe-
lyén szervezendő tankerületi közoktatásügyi ta-
nács elnökét, alelnökét és tagjait 3 évi időtar-
tamra a miniszter nevezi ki. Feladatuk ugyanaz 
a tankerületi királyi főigazgató mellett, mint 
az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak orszá-
gos viszonylatban a miniszter mellett. 

A IX. fejezetben a fegyelmi eljárásra vo-
natkozó rendelkezések foglaltatnak. Ezek közül 
kiemelendő a tankerületi székhelyeken alakí-
tandó tankerületi fegyelmi bizottságra vonat-
kozó rendelkezés, amely régi és érezhető hiányt 
van hivatva pótolni. 

A X. fejezet az előfordulható félreértések 
elkerülése végett megállapítja, hogy azokban 
az ügyekben, amelyeket ez a törvény a minisz-
ter hatásköréből a tankerületi királyi főigaz-
gató hatáskörébe utal, a tankerületi királyi fő-
igazgató határozata ellen a közigazgatási bíró-
sághoz lehet panasszal fordulni, feltéve, hogy 
a közigazgatási bírósághoz intézendő panasz-
nak ezekben az ügyekben eddig is helye volt. 

Végül a XI.. az utolsó fejezet a vegyes é« át-
meneti rendelkezéseket tartalmazza. Ez a ren-
delkezés módot ad arra, hogy minden állásra 
a legalkalmasabb egyén legyen a jövőben ki-
választható. Az átszervezés alkalmával a tan-
ügyi fogalmazói kar egyesített létszámába mél-
tányosságból és oktatási szempontból kinevez-
hetők lesznek a tanfelügyelői státusnak ós más 
iskolafelügyeleti szerveknek azok az érdemes 
tagjai, akik a jelen törvényben előírt elméleti 
képesítéssel nem rendelkeznek. 

Kérem a t. Képviselőházat, méltóztassék ezt 
a javaslatot azzal a megértéssel és szeretettel 
fogadni, amelyet ez a nagy gonddal és tudomá-
nyos felkészültséggel felépített és a nemzetne-
velés egységének gondolatától áthatott javas-
lat, amely a kormány reformprogrammjának 
első láncszeme, mindenképen megérdemel. 

A törvényjavaslathoz Kéthly Anna, Petro-
vácz Gyula, Pefró Kálmán, Eckhardt Tibor, 
Malasits Géza, Matolcsy Mátyás, Czirják Antal, 
Madai Gyula, Pintér László, Drozdy Győző, 
Törs Tibor, Schandl Károly és gróf Eszterházy 
Móric szóltak hozzá. 

Valamennyi felszólaló, pártkülönbség nélkül, 
a legnagyobb elismeréssel szólt a törvényjavas-
latról. 

Hóman Bálint kultuszminiszter beszéde. 
Tegnapelőtt a t. Képviselőház egy törvény-

javaslatomat fogadta el a Pázmány Péter 
Tudományegyetem jubileumáról. Közvetlen 
e javaslat elfogadása után megkezdtük a 
most vita vége felé közeledő második javas-
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latom tárgyalását, amely tárgya szerint az 
előbbitől látszólag távol áll, de azzal tulaj-
donképpen a legszorosabb összefüggésben 
van. Nevezett törvényjavaslatomban emléket 
kértem állítani a XVII. század egyetemala-
pításának, a nemzetnevelés és az iskolaügy 
ama regenerációjának, amely a magyar nem-
zet történetének egyik mélypontja után in-
dult meg Magyarországon. Most, amikor egy 
másik mélypont, egy másik katasztrófa után 
igyekszünk kiemelkedni a mélységből új 
javaslatommal, ismét a nemzetnevelés re-
generációjának, az iskolaügy újjászervezé-
sének kérdésével jövök a t. Ház elé. 

A magyar történelemnek egyik legsúlyo-
sabb korszaka az a 20—25 esztendő, amelyen 
a legutóbbi időben mentünk keresztül, Ma-
gyarország lesüllyedésének, megcsonkításá-
nak korszaka s egyúttal egy nagy lelki vál-
ságnak a kora, amely szellemi irányoknak, 
szellemi áramlatoknak, különféle politikai 
iskoláknak, felfogásoknak és egymással szem-
közt álló világszemléleteknek harcát, néha 
véres küzdelmét jelenti az emberiség számára. 
Ebben a korszakban sokszorosan érezzük a 
szellemi élet alapjainak gyenge felépítését, 
érezzük, hogy szellemi életünk alapjait meg 
kell erősítenünk; érezzük, hogy regenerációra 
szorult egész szellemi életünk, világfelfogá-
sunk, tehát annak alapját, a nemzeti neve-
lést is teljesen újjá kell szerveznünk. 

Az egységes nemzeti világszemlélet kialakí-
tását jelöltem meg javaslatom végső, ideális 
céljául s ezt az egységes világszemléletet a 
nevelés egységének biztosításával és általá-
ban a nevelési szempontoknak az iskolai in-
tézményekben való érvényesítésével kívánom 
diadalra juttatni. E nagy feladat megoldása, 
amelyet a törvényjavaslat maga elé tűz, 
voltaképpen nem is szervezéseken, nem is 
intézményeken, nem is iskolákon, hanem sze-
mélyi erőkön, személyi képességeken múlik, 
vagy — amint tavaly egy javaslatom, a kö-
zépiskolai törvényjavaslat kapcsán itt má-
sok is elmondották — a jó tanár problémá-
ján. Szükséges, hogy jó tanerők, arra hiva-
tott és mély etikai megalapozottsággal ren-
delkező tanerők tanítsák a magyar fiatalsá-
got. Ejt azonban csak intézmények létesíté-
sével és erősítésével érhetjük el, mégpedig 
két irányban. Egyrészről a tanerőképzést 
kell a legmagasabb fokra tökéletesíteni, más-
részről a tanerők munkásságának állandó 
és céltudatos irányítását, állandó felügyele-
tét és ellenőrzését kell minden eszközzel biz-
tosítanunk. Ez az állandó, intenzív, szak-
szerű irányítás, felügyelet és ellenőrzés az 
a cél, amelyet tulajdonképpen az én törvény-

javaslatom szolgál, amely javaslat emellett 
természetesen foglalkozik az iskolafelügye-
lettel szorosan összefüggő, azt magában fog-
laló iskolaigazgatásnak, az oktatásügyi, ne-
velésügyi igazgatás átszervezésével és racio-
nalizálásának minden problémájával is. Az 
igazgatás tehát e javaslat címe ugyan, de a 
célnak voltaképpen csak eszköze; eszköze 

annak a magasabb célnak, amely — amint 
megjelöltem —• a nemzetnevelés egységének 
biztosítása. 

Hogy mik az én elgondolásaim e tekintet-
ben, hogy miképpen kívánom ezeket a nagy 
kérdéseket megoldani, azt már többízben el-
mondottam a t. Házban az előző parlament-
ben. Elmondottam két költségvetési beszé-
demben, a középiskolai törvényjavaslat és a 
József-műegyetemről szóló törvényjavaslat 
kapcsán is kifejtettem álláspontomat és az 
akkori felszólalók csaknem kivétel nélkül 
egyetértettek elgondolásommal. Az e felszó-
lalások után támadt általános helyeslés csak 
megerősített felszólalásomban. 

A most itt két vitanapon elhangzott fel-
szólalások is azt bizonyítják, hogy a mos-
tani Képviselőház, hasonlóképpen a múlthoz, 
helyesli elgondolásomat, felfogásomat. Eb-
ből levonom azt a konzekvenciát, hogy egye-
temes óhajként és egyetemes szükségletként 
jelentkezik a magyar iskolaügynek és a ma-
gyar iskolaigazgatásnak itt tervezett) re-
formja. 

Minden felszólalónak hálásan köszönöm a 
meleg elismerést és — mivel még csak a ke-
ret van itt a törvényjavaslatban, annak tar-
talommal való kitöltése csak ezután követ-
kezik — az egyelőre talán csak előlegezett 
bizalmat és elismerést. Köszönetet kell mon-
danom pártunk kitűnő szónokainak, akik a 
kérdéshez hozzászóltak és támogatták ezt a 
javaslatot. Hasonlóképpen hálás köszönettel 
tartozom a túloldalon ülő képviselő uraknak, 
hogy félretéve itt minden politikai ellenté-
tet, csak ezt a nagy kulturális kérdést tar-
tották szemelőtt és amint éppen közvetlen 
előttem gróf Esterházy Móric képviselőtár-
sam kijelentette, egy nagy kulturális nem-
zeti egységben fogadták el ennek a javaslat-
nak! intézkedéseit. Köszönettel tartozom még 
a szembenálló és a javaslatot el nem fogadó 
képviselőtársaknak is, akik magáról a tör-
vényjavaslatról, annak felépítéséről és az 
igazgatás szempontjából való jelentőségéről 
szintén elismeréssel nyilatkoztak. Méltóztas-
sanak megengedni, hogy ebben ösztönzést lás-
sak aziránt, hogy majd ha a törvényjavaslat 
tartalmának megállapítására kerül a sor, a 
legnagyobb lelkesedéssel és buzgalommal 
igyekezzem áthidalni mindazokat a nehéz-
ségeket, amelyeket itt a részletkérdésekben 
felvetni méltóztattak. 

Kéthly Anna és Malasits Géza képviselő-
társaim is elismerték a törvényjavaslat he-
lyes felépítését, de aggályokat fejeztek ki 
annak tartalma iránt, illetőleg az én elvi el-
gondolásomban bizonyos hibákat és hiányo-
kat látnak. Kéthly Anna t. képviselőtársam 
azt mondja, hogy az általam hirdetett egy-
séges nemzeti világnézet, amelyet én a neve-
lés céljául jelölök ki, tulajdonképpen egy 
korszerű politikai ideológiának a hatása alatt 
jött létre s ez csupán egyeseknek, a hatalom 
kezelőinek szempontjából lehet kívánatos. 
Aggodalmaskodik, hogy ezen az alapon, e 
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szerint az elgondolás szerint a nevelés isko-
láinkban túlságosan uniformis lesz és ezáltal 
valahogy — ahogyan ő kifejezte magát — 
birkanyájak neveléséhez fog hasonlítani. 
Igen t. képviselőtársam az én elgondolásom-
mal, az egységes világnézet elgondolásával 
szemben a szabadszellemű liberális oktatási 
rendszer helyességét állapítja meg, amelynek 
alapján különböző világszemléletek küzdhet-
nek! és érvényesülhetnek. Én nagyon csodál-
kozom képviselőtársamnak ezen a felfogá-
sán, mert úgy tudom, hogy amikor ez a sza-
badszellemű oktatási rendszer a liberális kor-
szak virágjában érvényben volt, elsőnek ép-
pen a szociáldemokratapárt törte át ezt a 
szabadszellemű oktatást és valósította meg 
—* amiről a legnagyobb elismeréssel kell szó-
lanom — a következetes világnézeti nevelés 
rendszerét a maga iskoláiban, a szakszerve-
zetekben. A maga pártszervezetében olyan 
tökéletes példáját adta az egységes világné-
zeti nevelésnek, hogy ezt mi csak a legszebb 
példaképpen vehetjük alapjául a mi nacio-
nalista világnézeti nevelésünknek. 

Ha most azt látom, hogy egy olyan rend-
szer helyességét méltóztatnak hirdetni, ame-
lyet régebben támadtak arról az oldalról és 
ha keresem ennek okát, ezt talán szabad bi-
zonyos tapasztalatukban keresnem. Ismerve 
az öntudatos szocialista nevelésnek előnyeit, 
talán mégis lehettek annak hátrányai is. 
Talán itt tapasztalta t. képviselőtársam, hogy 
az eg-ységes világszemlélet valami birkanyáj-
szerű nevelést ad. Ezt a következtetést kell 
levonnom, mert én, t. képviselőtársaim, egy-
általában nem gondolok uniformizálásra és 
csodálom, hogy képviselőtársam, aki olyan 
alaposan szokta tanulmányozni a javaslato-
kat, ezt is felvetette. Az indokolásban ugyan-
is egészen határozottan megmondottam, hogy 
a nevelés egységére törekszem, de minden 
uniformizálást a leghatározottabban helyte-
lenítek. Megnyugtathatom tehát t. képviselő-
társamat, hogy uniformizálásról én nem aka-
rok tudni az iskolában. Amit ő mondott, 
hogy tudniillik bátor, független és gondol-
kozni merő állampolgárokat kell nevelni: ezt 
kívánom én is. Azt kívánom, hogy ilyen 
polgárok nevelődjenek, de ez semmiképpen 
sem áll ellentétben egy szilárd, egységes er-
kölcsi világnézettel, amelyet kifejleszteni 
kívánok. 

T. képviselőtársaim ellentétet látnak az 
egységes nemzeti világnézet, az egységes er-
kölcsi világszemlélet hirdetése és a törvény-
javaslatban épen hagyott felekezeti oktatás 
között. Méltóztassanak megengedni, hogy 
megállapíthassam, hogy ez a véleményük a 
materializmus és az osztályelmélet szempont-
jából igaz lehet, de az én spirituális álláspon-
tom és nacionalizmusom szempontjából té-
ves. Az a kollektívum, amely a mi korunkban 
az individuum rovására kétségtelenül mind-
jobban előtérbe nyomul, az én felfogásomban 
a nemzet, nem pedig annak egyes töredékei, 
az osztályok, a felekezetek, a különböző hiva-

tások. Én ezeket a nemzetrészeket nem mint 
egymással szembenálló, egymással harcban 
— osztályharcban, felekezti harcban, hivatási 
harcban — álló tényezőket és feleket látom, 
hanem mint egy összetartozó nagy egységnek 
egymással összefüggő és egymásra utalt ré-
szeit, amelyek egymást szükségképen kiegé-
szítik. 

A mi nemzeti és spirituális felfogásunk 
szerint a vallásos szellem, a valláserkölcs, a 
keresztény etika és annak minden irányú 
felekezeti kiművelése csak összefogó, centri-
petális erő lehet a nemzeti erők egészében. 
A felekezetek minden individualitásuk mel-
lett is kell, hogy az egységes nemzeti világ-
nézet alapjául szolgáljanak, különben a nem-
zeti gondolattal együtt el fognak veszni. Ami-
kor tehát én az egyházaknak, a felekezeti ok-
tatásnak jogait tiszteletben tartom, ezt nem 
mint az egység akadályát, hanem mint az 
egység elősegítőjét tekintem. Ebben a szel-
lemben hozza meg ez a törvényjavaslat a fe-
lekezeti iskolák kérdésének megoldását, az 
egyházak igazgatási és az állam felügyeleti 
jogainak teljes körülírása, meghatározása és 
biztosítása útján. 

Méltóztassék megengedni, hogy most egy 
pillanatra eltérjek tárgyamtól és egészen rö-
viden, de igen nyomatékosan, felelősségem 
egész tudatában figyelmeztessem ez ország-
gyűlés minden tagját és az országházon át 
az egész nemzet minden részesét, hogy a mi 
napjainkban, sajnos, nem szokatlan felekezeti 
torzsalkodás szítása, folytatása, továbbfej-
lesztése ennek a nemzetnek pusztulására fog 
vezetni. Mint történész és mint a vallásügyek 
felelős minisztere, kérve kérem képviselő-
társaimat, méltóztassanak országszerte oda-
hatni, hogy ez a kérdés kiküszöböltessék, 
mert a vallásos gondolattal együtt bukik a 
nemzeti gondolat és aki a vallásos gondolatot 
másnál kikezdi, az saját felekezetének val-
lásos életét ássa a l á 

T. Ház! Törvényjavaslatom a közoktatás-
ügyi igazgatásról szól. Célja azonban — amint 
ezt elöljáróban már elmondottam — volta-
képen pedagógiai, nemzetnevelési cél. Ehhez 
képest az új főigazgatói szisztéma létesítése 
mellett legfontosabb benne az a két szakasz, 
amelyekkel itt a legrészletesebben Törs Tibor 
és Drozdy Győző képviselő urak foglalkoz-
tak. Ezek: a tanulmányi felügyeletről és a 
körzeti iskolafelügyeletről szóló szakaszok. 

Ebben a magyar pedagógusoknak régi, fon-
tos, sokszorosan sürgetett óhajtása teljesül: 
az, hogy a népiskola és a középfokú iskolák 
tanítása végre állandó és szakszerű felügye-
let alá kerüljön. A tanfelügyelőknek, a kö-
zépfokú és középiskolák magasabb iskola-
felügyeleti személyzetének pedagógiai teen-
dőit jórészben ezek az iskolafelügyelők ve-
szik át. Ezek az iskolafelügyelők, akik a 
tanárok és a tanítók közül fognak kikerülni. 
A pedagógiai és igazgatási funkciók magá-
ban a létesülő új hivatali szervekben és a 
megmaradt tanfelügyeleti szervben termé-
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szetszerűleg összefolynak. Az ott alkalmazott 
és dolgozó igazgatási tisztviselők túlnyomó-
részben igazgatási funkciót fognak végezni, 
mert hiszen a pedagógiait nagyobb részben a 
tanulmányi felügyelők látják el. A főigaz-
gató személyében összefut a pedagógiai és az 
igazgatás kétféle szempontja. Ez teszi szük-
ségessé azt, hogy az igazgatási státusban ne 
csupán tanári és tanítói képesítésű szaktiszt-
viselők legyenek, hanem igenis ott a köz-
igazgatással szakszerűen foglalkozó, jogtudo-
mányi képesítéssel rendelkező tisztviselőket 
is alkalmazzunk. Mert méltóztassanak nekem 
megengedni, hogy én mint jogász — mert 
hiszen én bölcsészethallgató és tanár is vol-
tam, — mint miniszter helyén van az ember, 
de mint fogalmazó nem volnék esetleg a he-
lyemen. Tapasztalatból megállapítom, hogy 
a szakszerű igazgatás ilyetén k övetelése 
helytelen beállítás. Ahol szakfunkció van, ott 
természetesen mérnökökre, tanárokra, orvo-
sokra van szükség. De a közigazgatás is egy 
szak, jogi szak, ott tehát elsősorban jogá-
szokra van szükség, mert azok tudják a leg-
jobban ellátni. Ezért van szükség arra, hogy 
a két szempont egyesítésével ebben a státus-
ban mindkét képesítésű, tanári és jogászi 
képesítésű tisztviselők legyenek. Csodálom 
azonban és sajnálom, hogy itt a képviselő 
urak amellett, hogy a főigazgatók funkciójá-
nak egyedül tanárokkal való ellátását kíván-
ták, egy más kérdést is felvetettek. Neveze-
tesen a, polgári iskolai tanárokról az volt a 
megjegyzésük, hogy az eredeti javaslatban 
ők méltóságuknak meg nem felelő helyen 
szerepeltek, mert a néptanítókkal együtt vol-
tak említve. Méltóztassék megengedni, hogy 
ezt a beállítást visszautasítsam. A néptanító-
val együtt szerepelni az egyetemi tanárnak 
is büszkesége lehet, ha az a néptanító telje-
síti kötelességét. (Hosszan tartó élénk helyes-
lés, éljenzés és taps.) 

Ezek olyan testületi kérdések, olyan testü-
leti kívánságok, amelyek mindegyikének ele-
get tenni nem tudok. Mindenesetre orvosol-
tam ezeket a kívánságokat olyképen, hogy 
nem szerepelnek a javaslatban sem a taní-
tók, sem a polgári iskolai tanárok, csupán 
körülírva, mint akik nem rendelkeznek egye-
temi képesítéssel. 

A polgári iskolai tanárok számára lehetővé 
teszi a törvényjavaslat, hogy ha majd képe-
sítésük a középiskolai tanárokéval egyértékű 
lesz, ők is kineveztessenek, mint fogalmazók, 
de már most is lehetséges, hogy polgári isko-
lai tanárok és elemi iskolai tanítók is bejut-
hassanak ebbe a státusba, mint előadók. Ez 
azt jelenti, hogy a magasabb fizetési osz-
tályú állásokba megkülönböztetés nélkül me-
hetnek előre az arra hivatottak. Erre eddig 
is volt példa. A kultuszminisztériumban a 
.jogi képesítés követelését sohasem vitték és 
most sem viszik szigorúan keresztül, s a 
múltban voltak kiváló polgári iskolai taná-
rok, sőt néptanítók is, nemcsak előadói minő-

ségben, hanem miniszteri tanácsosi és állam-
titkári rangban is. 

A főigazgatóknál pedig olyan magas nem-
zetpolitikai értékű nevelésügyi állásról van 
szó, hogy a kvalifikáció megjelölése — néze-
tem szerint — voltaképen nem is lett volna 
fontos. Ez csupán alkalmazkodás a szokásos 
törvényes kifejezéshez, de el tudom képzelni, 
hogy egy néptanítót •— aki a közoktatásügy 
terén hatalmas érdemeket szerzett, aki a 
közoktatásügyi igazgatás terén sokáig ki-
válóan működött —, minősítés hiányában, e 
kellék alól való felmentés mellett, ki lehessen 
nevezni főigazgatónak. Ilyen magas pozíció-
nál a kvalifikációt nem tartom olyan fontos-
nak, hogy erről itt akárcsak egy szót is kel-
lene váltani. 

Nem kívánom ismételni a mai igazgatási 
rendszerről a törvényjavaslatom indokolásá-
ban elmondottakat. Elég annyit megállapí-
tanom, hogy a mai állapot tarthatatlan. A fő-
liiba — amint itt többen kifejtették — a 
centralizáció túlzásbavitele, másrészt pedig 
az, hogy az alsó szervek, a külső szervek túl-
ságosan szétestek, szétfolytak és összefüggés 
nélkül működtek. Ezen a bajon kívánt már 
segíteni elődöm, gróf Klebelsberg Kuno is, 
amikor elkészítette tárgyalás alá nem került 
törvényjavaslatát a négy kultúrtartomány-
ról. Ez a törvényjavaslat Magyarországot 
négy kerületbe kívánta foglalni a négy egye-
temi várossal az élén és e tartományok élére 
egy-egy jogászi képesítésű vezetőtisztviselőt 
kívánt helyezni; ebbe a keretbe kívánta 
összefoglalni az egész közoktatásügyi igazga-
tást. Én a régi tradicionális felfogáshoz, ille-
tőleg szervezethez híven: a régi tankerületi 
királyi főigazgatói intézménynek mintegy re-
generálásával óhajtom létesíteni az új igaz-
gatási szervezetet. 

Hangsúlyozni kívánom azonban, — és ez 
szolgáljon t. tanárkollégáim megnyugtatá-
sára, akik a maguk számára kizárólagos jo-
got igényelnek ezekre az állásokra — hogy 
ez a főigazgatói állás nem azonos a mai tan-
kerületi főigazgatói állással, mert a mai tan-
kerületi királyi főigazgatói állás e'törvény-
javaslattal megszűnik. Ez csupán középis-
kolai hatóság volt, ehelyett most sokkal tá-
gabb hatáskörű állás szerveztetik. 

Ügy vettem ki, hogy a decentralizációt itt 
a Házban nagyjában minden képviselő he-
lyeselte, de bizonyos aggodalmak merültek 
fel a decentralizáció keresztülvitele tekinte-
tében. Gróf Esterházy Móric és Eckhardt 
Tibor képviselő urak félnek, nem lesz-e na-
gyon túlméretezett ez a közigazgatás, nem 
keletkeznek-e vidéken, a vidéki centrumok-
ban kisebb, túlméretezett minisztériumok. 
Ugyancsak gróf Esterházy, továbbá Kéthly, 
Malasits és Petrovácz t. képviselőtársaim a 
költségekről kértek tájékoztatást, kérdezvén, 
nem fogja-e ez a reform az államháztartás-
nak megterhelését jelenteni? Végül Czirják 
és Eckhardt t. képviselő urak félnek, hogy 
politikai eszközzé lesz ez az új hivatal és azt 
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kívánják — amint az ellenzék részéről ez mái-
szokásos —, hogy a kinevezés, a szelekció ne 
történjék pártszempontok szerint. 

Túlméretezettségről nem lehet szó. Az új 
szervezetet úgy állapítottuk meg, hogy a je-
lenlegi iskolafelügyeleti személyzettel szem-
ben az újjászervezés a legmesszebbmenő ta-
karékosság alapján 32 főnyi csökkenést je-
lent. Ami a költségeket illeti: 166.000 pengős 
megtakarítás áll elő és éppen ez teszi lehe-
tővé azt, hogy ebből 104.000 pengőt a tanul-
mányi és körzeti iskolafelügyeletre fordítva, 
ezt a rég kívánt intézményt létesítsük. 

Még ennek leszámítása mellett is 62.000 P 
tiszta nyereséget jelent az új szervezet élet-
beléptetése s ez már a jövőévi költségvetés-
ben érvényesül. 

A politikát illetően elhangzott megjegyzé-
sekre nem kívánok felelni. Azt hiszem, t. kép-
viselőtársaim eléggé ismerik működésemet 
ahhoz, hogy tudják rólam: engem tanügyi 
állások betöltésénél ilyen szempontok soha-
sem vezettek. 

Malasits képviselő úrnak aggályai vannak 
abban a tekintetben, hogy a népiskolák fon-
tosság tekintetében veszíteni fognak az új 
rendszerben. Megnyugtatom a képviselő urat, 
hogy nem fognak veszíteni, sőt azt is kije-
lenthetem, hogy felfogásom szerint az egész 
magyar oktatásügynek legfontosabb része a 
népoktatás és ennek gondozására kívánom 
a legnagyobb figyelmet fordítani. Ezt az is 
bizonyítja, hogy az első pénzt, azt a 900000 
pengőt, amelyet végre sikerült megkapnom, 
a pénzügyminiszter úrtól, népiskolák építé-
sére fogom fordítani. 

Általában utalok arra a munkálatra, ame-
lyet bátor voltam a képviselő uraknak szét-
küldeni. Ezek a grafikonok statisztikai ki-
mutatások, térképek tájékoztatnak arról, 
hogy mennyivel olcsóbb, egyszerűbb és gyor-
sabb lesz az igazgatás az új rendszerben. 

Eckhardt képviselő úr a fegyelmi tanács 
összeállítására nézve tett egy megjegyzést, 
és azt kívánta, hogy a középiskolai tanárság 
és a tanítóság a fegyelmi tanácsok kijelölé-
sében szavazással résztvehessen. Ezt a rend-
szert én a közszolgálatban keresztülvihetet-
lennek tartom. Mindenekelőtt nincs is olyan 
testületi szervezetük a tanároknak és taní-
tóknak, ahol ők ilyen szavazást lebonyolít-
hatnának; nincsenek tanári és tanítói kama-
rák, sem más érdekképviseleti szervek. A köz-
szolgálatban — amint azt már közbeszólás 
formájában a beszéd elhangzásakor jeleztem, 
— az ilyen fegyelmi tanácsok, amelyeket ma-
guk a közszolgálati alkalmazottak állítaná-
nak össze, fegyelmi tanácsból könnyen ke-
gyelmi tanáccsá alakulnának át és csupán 
a „ma nekem, holnap neked"-elv alapján men-
tenék a hibákat. Szomorú tapasztalatok is 
vannak e tekintetben. Mindenesetre meg kell 
azonban jegyeznem, hogy ez a fegyelmi ta-
nács, amelyet a középiskolai és a középfokú 
iskolai tanárokra nézve a törvényjavaslat 
a tankerületi főigazgatóságok mellett statuál, 

nagy haladást jelent abban az irányban, 
amelyet Eckhardt t. képviselőtársam jelzett, 
mert eddig a tanárok ügyében a miniszté-
rium fogalmazási személyzetéből alakított 
fegyelmi tanács döntött, míg ezután a tan-
kerületi főigazgatóság mellett lesz egy ta-
nács, amelynek tagjait én fogom kinevezni, 
de gondom lesz rá, hogy minden iskolatípus-
ból megfelelő és arravaló kiváló tanférfiak 
is legyenek ennek a tanácsnak tagjai. 

Történt itt néhány helyiérdekű felszólalás 
is. Malasits t. képviselőtársam helytelenítette, 
hogy Székesfehérvárott van a főigazgatóság 
székhelye és nem Győrött. Czirják képviselő-
társam Pécs jogainak megcsorbításáról be-
szélt, mondván, hogy Pécs főigazgatóságá-
nak kisebb a területe, mint a székesfehérvá-
rinak. Nem szólalt ugyan fel, de bejelentette 
nálam e szándékát — és én vállaltam, hogy 
itt elmondom — Pinezich és Kő képviselő-
társaim, akik viszont Sopron részére kíván-
ták a főigazgatóságot. Azt hiszem, hogy ha 
a többi képviselő úr is erre az álláspontra 
helyezkedett volna, akkor itt 20—25 javaslat-
tal kellene foglalkoznunk. Méltóztassanak 
azonban megnyugodni abban, hogy a szék-
helyek kiválasztása a térkép és pedig főleg 
a közlekedési térkép alapján történt. Meg-
állapítottuk. melyek azok a városok, ame-
lyek a szóbajövő iskoláknak legkönnyebb 
a megközelítése és így jutottunk el ezekhez 
a városokhoz, amelyeket székhelyekül válasz-
tottunk. 

Győr városának volt főigazgatósága, Szé-
kesfehérvárnak is volt, régi tradíció; itt is, 
ott is megvan, de jelenleg Győr, sajnos, az 
ország határára esik, tehát onnét nehezebben 
közelíthetők meg az egyes helységek, mint 
Székesfehérvárról s ezért a győrit megszűn-
tették. Sopron hasonlóképpen fekvésénél 
fogva nem alkalmas ma székhelynek. Székes-
fehérvár és Szombathely a két gócpont, de 
mivel Pécs eg-yetemi város s mert figye-
lembe kell venni a Balaton választóvonalát is. 
amely a Dunántúl egyes területét bizonyos 
tekintetben elválasztja, egymástól, három 
részre osztottuk a Dunántúlt, 

Tisztán ezek az okok vezettek minket a 
székhelyek kijelölésénél és nem a vegyes 
dandárok székhelyei, mint méltóztatott va-
lakinek megjegyezni annak idején, de ter-
mészetes, hogy az egyezés bekövetkezett, mert. 
hiszen a katonaság szintén a közlekedési vi-
szonyokat veszi figyelembe, tehát találkoz-
nunk kellett a székhelyek kijelölésénél. 

Igen t. Ház! Még egy kérdés van, amellyel 
hosszasabban foglalkoztak és amely voltakép-
pen nem tartozik a javaslathoz: ez a gazda-
sági szakoktatás kérdése. Eckhardt, Petro-
vácz, Petro, Kéthly, Malasits, Czirják és 
Matolcsy képviselőtársaim egytől-egyig a 
vallás- és közoktatásügyi tárca hatáskörébe 
való átvételét kívánták. Tegnap közbeszólás 
formájában már bedobtam és most ünnepé-
lyesen is bejelentem, hogy a szakipari okta-
tást a miniszterelnök úrral és a kereskedő-
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lemügyi miniszter úrral tegnap történt meg-
állapodás értelmében átveszem a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium fenhatósága 
alá. 

A mezőgazdasági oktatásra vonatkozóan 
Petró igen t. képviselőtársam idézte egy ta-
valyi kijelentésemet, de méltóztassék meg-
engedni, csonkán idézte. El méltóztatott mon-
dani, az én beszédemből azt a részt, amely-
ben kijelentem, hogy elvi szempontból min-
den oktatásügyi intézményt a vallás- és köz-
oktatásügyi tárca alá tartozónak vélek. Én 
azonban azt is hozzáteszem, hogy nem va-
gyok hajlandó ebből hatalmi kérdést csi-
nálni és ezt a kérdést ezen az alapon meg-
oldani, legfeljebb a szelíd meggyőzés eszkö-
zével vagyok hajlandó oda hatni. A koope-
ráció kérdésén fordul meg minden, mint ak-
kor is mondottam, s a törvény 21. §-a telje-
sen nyitva hagyja a kérdést, amennyiben a 
szakminiszterek megállapodása után a kér-
désben a minisztériumra bízza a döntést. 
A szakminiszterek megállapodása kerül a. 
minisztertanács elé és a minisztertanács fog 
határozni. Ez történik most az ipari oktatás 
s ez történik majd a mezőgazdasági oktatás 
kérdésében is. 

A földmívelésügyi miniszter úr meggyő-
ződésem szerint velem a legnagyobb harmó-
niában fogja ezt a megegyezést megkötni, 
nem lesz semmi ellentét közöttünk. Nem le-
het semmi akadálya ennek a megegyezésnek 
és ha ott marad néhány iskolatípus, amely-
nek esetleg ott kell maradnia, és amelyek 
között vannak a Schandl t. képviselőtársam 
által jelzett téli iskolai tanfolyamok, amelyek 
ott igen jól megszerveztettek és kitűnő isko-
lák — mint közoktatásügyi miniszter elis-
merem —, ha ezek is és más iskolák is ott 
maradnak, ez nem jelenti a kooperáció lehe-
tetlenségét, mert hiszen a cél az, hogy a kul-
tuszminiszter nevelésügyi szempontból, a 
földmívelésügyi miniszter pedig szakszem-
pontból minden olyan iskolába befolyást 
gyakoroljon, felügyeljen és ott közreműköd-
jék, amely iskola gazdasági szakoktatással 
foglalkozik. 

Azt hiszem, hogy ezt a kérdést mi teljes 
összhangban fogjuk megoldani és remélem, 
— a jövő évi programmunkban benne is van 
— hogy a szakoktatásról külön törvényja-
vaslatot fogunk majd a Ház elé terjeszteni. 
Mindenesetre rá kell mutatnom arra, amire 
itt Matolcsy t. képviselőtársunk beszédében 
rámutatott, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter feladata a szakoktatás terén első-
sorban a tömegeknek gyakorlati, gazdasági 
irányú nevelése és ez a munka, amelyre úgy 
Matolcsy, mint Schandl, valamint gr. Ester-
házy képviselő urak rámutattak, megkezdő-
dik a népiskolában, az ismétlőiskolában, ahol 
az úgynevezett önálló gazdasági iskolák tí-
pusában ez a munka a kultuszminisztérium 

és földmívelésügyi minisztérium egyetérté-
sével — mert hiszen régen nem vitatkoztak 
azon a miniszterek, ha egyikük vagy má-
sikuk előmozdíthatta a gazdasági szakokta-
tás kérdését — meg is valósult és ezen önálló 
gazdasági iskolákban igen jó munka folyik. 
Ez az önálló gazdasági iskolatípus fejlesz-
tendő lesz. Hasonlóképpen fejlesztendő lesz 
az ismétlőiskolákban a gazdasági irányú 
nevelés, amelyet azonban csak úgy érhetünk 
el, ha — amint elöljáróban mondottam — 
megfelelő számú gazdaságilag képzett tan-
erővel fogunk rendelkezni. 

Ez az alkalom szinte kínálkozik arra, hogy 
a t. Háznak bejelentsem azt a szándékomat, 
hogy a földmívelésügyi miniszter úrnak fel-
ajánlom, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hatósága alatt lévő 52 önálló gaz-
dasági népiskolában a tanidő célirányos be-
osztásával egy-egy téli tanfolyamot is állít-
sunk fel. Megkönnyíteni a téli tanfolyamok 
felállításának munkáját azzal, hogy össze-
vonom az iskolaköteles fiatalság oktatását 
az őszi és a tavaszi időre nagyobb óraszám-
mal és így a téli tanfolyamokat ott a föld-
mívelésügyi miniszter úr sokkal kisebb költ-
séggel megszervezheti, mint a maga eszközei-
vel tudná. 

Tudatában annak a nagy feladatkörnek és 
felelősségnek, amely a kultuszminisztert a 
gyakorlati irányií gazdasági oktatás terén 
terheli és keresni fogom az alkalmat, hogy 
a kérdéseket ne a harc, hanem a békés meg-
egyezés eszközével oldjam meg. A harmo-
nikus kooperációnak kell érvényesülnie a 
mezőgazdasági szakoktatás terén és erre az 
utat a földmívelésügyi miniszter úrral egé-
szen biztosan meg is fogjuk találni. 

A törvényjavaslat 21. §-ának a szakisko-
lákra vonatkozó rendelkezése csak keretren-
delkezés. Felhatalmazást ad két, illetőleg há-
rom miniszternek, hogy e kérdésekben egy-
mással megegyezzenek, döntsenek s a minisz-
térium majd rendelettel intézkedjék. Ilyen 
keretrendelkezéseket foglal magában ez az 
egész törvényjavaslat, amelyet magam is 
kerettörvényjavaslatnak neveztem. Voltak, 
akik a túlsó oldalon kifogásolták, hogy ez 
a törvényjavaslat miért nem részletesebb, 
miért nem beszél többet, de én már elmon-
dottam egyszer itt a t. Házban azt a felfo-
gásomat, hogy nem szeretem a túlságosan 
részletező, a túlságosan mesélő törvényeket. 
Rövid, szabatos és elasztikus törvényekre 
van szükségünk, olyanokra, aminőknek gya-
korlati alkalmazása közben alakulhat ki a 
gyakorlat úgy. hogy az a nemzetnek javára 
és a nevelésnek üdvére válhasson. Kérem a 
javaslatnak általánosságban, a részletes tár-
gyalás alapjául való elfogadását. (Hosszan-
tartó élénk helyeslés, éljenzés és taps a jobb-
oldalon, a középen és a baloldalon. — A szó-
nokot számosan üdvözlik.) 
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A K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I I G A Z G A T Á S 
Ú J J Á S Z E R V E Z É S E 

í r ta : Dr. KÓSA K Á L M Á N 

H ó m a n Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter ezzel a címmel külsősiégeiben^Js ízléses 
és előkelő kötetben bocsátja a nagy nyilvános-
ság elé az országgyűlés—képviselőháza által 
immár osztatlan megértéssel elfogadott tör-
vényjavaslatát, annak indokolását és azokat a 
munkálatokat, amelyek a javaslat létrejöttét 
megelőzték, illetőleg amelyeken a javaslat fel-
épül. 

A miniszter a könyvhöz írt előszavában ki-
fejti, hogy a törvényjavaslat a statisztikai ada-
tok, költségvetési tételek, grafikonok és térké-
pek hatalmas anyagának négy pillérén nyug-
szik s éppen ezért tartja indokoltnak ennek a 
nagy fáradsággal és szakértelemmel össze-
hozott anyagnak közzétételét, hogy belőle min-
denki maga alkothasson véleményt a törvény-
javaslat időszerűségéről, felépítéséről és be-
tekintést adjon a törvény előkészítésének műhe-
lyébe, a javaslat kidolgozásának sokszempontú 
fáradságos munkájába. 

Feladatom most nem a törvényjavaslat fel-
építésének és rendelkezéseinek ismertetése, mert 
ezekről a képviselőházi tárgyalásokról lapunk 
más helyén részletesen beszámolunk, hanem a 
könyvben a törvényjavaslathoz s annak indo-
kolásához fűzött adatgyűjteményt, a közokta-
tásügyi statisztikai táblázatokat, a közoktatás-
ügyi igazgatás szemléltető ábrázolását és a 
tanügyi térképeket szeretném lapunk olvasói-
val közelebbről megismertetni. 

A tizenhárom statisztikai tábla felöleli a 
kisdedóvodákon kezdve bezárólag középisko-
láinkig minden fajú és fokozatú nevelő- és 
oktatóintézményeink adatait, áttekintő képet ad 
ezek számáról, jellegéről és megoszlásáról. 
Külön-külön táblázat tünteti fel a kisdedóvo-
dák megoszlását tankerületek és jelleg, jelleg 
és az óvónők száma szerint, az elemi népisko-
lák és a tanerők megoszlását törvényhatósá-
gok és jelleg, tankerületek és jelleg, jelleg és 
a tanerők száma, törvényhatóságok és tanerők 
száma szerint, a gazdasági iskolák, tanoncisko-
lák, gyógypedagógiai intézetek és kisegítő is-
kolák, polgári iskolák, képzőintézetek, felső 
kereskedelmi iskolák és kereskedelmi szaktan-
folyamok, végül a középiskolák megoszlását 
tankerületek és jelleg szerint. 

Az említett statisztikai táblákban feltüntetett 
számok valóban beszélő számok. Beszélnek a 
magyar közoktatásügy korszerűségéről és sok-
rétűségéről, beszélnek a nemzetnek jövője ér-
dekében tanúsított nagy áldozatkészségről, a 
művelődés oltárán feláldozott pengőmilliókról 
és végül beszélnek arról a szívós, a legnehezebb 
viszonyok között is megtörhetetlen magyar 
akaratról, amely történelmünk folyamán min-
denkor legbiztosabb záloga volt a nemzet jobb 
jövőjének. 

Míg az itt említett statisztikai táblák isko-
láink, nevelő és oktató intézményeink külön-

féle szempontok szerint csoportosított számada-
tait tüntetik fel, a grafikus ábrázolások szemlél-
tetően mutatják be közoktatásügyi igazgatá-
sunk rendszerét, annak felépítését. Ezek a táb-
lázatos ábrázolások nemcsak újszerűségükkel, 
hanem kitűnő áttekinthetőségükkel is hatnak. 
Aki fáradságot véve elmerül ezek tanulmányo-
zásában, rövid időn belül tisztább képet kap 
nevelés- és oktatásügyi rendszerünkről, annak 
igazgatásáról, mintha erre vonatkozólag talán 
köteteket tanulmányozna át. 

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás szer-
veiről készült tábla nemcsak kulturális életünk 
intézményeit és szerveit tünteti fel, hanem be-
mutatja azt is, hogy ezek az intézmények 
hogyan kapcsolódnak be az alsó- és középfokú 
igazgatási és felügyeleti szerveken keresztül a 
minisztérium egyes osztályaiba. Különösen meg-
ragadja a figyelmet a közoktatásügyi igaz-
gatás középfokú szerveinek illetékességét az 
1935 január 1-i és a törvényjavaslattal tervbe-
vett állapot szerint feltüntető, egymás mellé 
állított két táblázat, amely oktatásügyi igaz-
gatásunk jelenlegi bonyolultságát s annak a 
javaslat alapján történő leegyszerűsítését tárja 
a szemlélő elé. Ugyanerről beszél az a szintén 
egymás melletti két tábla, amely a közoktatás-
ügyi igazgatásunk szerkezetét az 1935 ja-
nuár 1-i állapot és a törvényjavaslattal tervbe-
vett állapot szerint mutatja be. 

Rendkívül érdekes és tanulságos „A magyar 
közoktatás felépítése az 1935. évi törvényjavas-
lat alapján" című grafikon is. Ez a grafikon 
a különböző fajú és fokozatú iskolákat, fő-
iskolákat és egyetemeket ábrázolja s három-
féle színnel tünteti fel ezek igazgatási, tanul-
mányi és szaktanulmányi felügyeleti vonalát, 
illetőleg mutatja be, hogyan kapcsolódik ezek-
nek az intézményeknek igazgatása, általános 
tanulmányi és szaktanulmányi felügyelete a 
közbeeső szerveken és fórumokon keresztül a 
vallás- és közoktatásügyi, illetőleg a föld-
mívelésügyi és kereskedelemügyi miniszterhez. 

Külön táblák mutatják be a magyar iskola-
rendszer tervezetét, a meglevő és a tervezett 
iskolafajok egymásmellé és egymásfölé ren-
deltségét, az egyik tankerület szerkezetét, a mi-
nisztérium jelenlegi ügybeosztását, végül az 
ország új tankerületi beosztását, a tankerületek 
területét, a tankerületek területén levő külön-
böző fajú iskolák számának, osztályok és tan-
erők számának feltüntetésével. 

Meg kell emlékeznem végül a népiskolákat, 
a középfokú és szakiskolákat, továbbá a közép-
iskolákat feltüntető három tanügyi térképről. 
Ezek a színes térképek nemcsak azért érdemel-
nek különös figyelmet, mert az egyes iskolák-
nak jelleg szerint különböző színű körökkel, a 
körökbe írt számokkal, különféle, más és más 
színű ábrákkal való feltüntetésével egész is-
kolahálózatunkat a lehető legrészletesebben és 
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legszemléltetőbben mutatják be, hanem azért 
is, mert tanúsítják azt, hogy a térképeket elő-
állító m. kir. állami térképészet úgy ízlés, mint 
technikai felkészültség dolgában kiállja a ver-
senyt a külföld bármely hasonló intézetével. 

Azt hisszük, hogy a miniszter által kiadott 
s a fentiekben röviden ismertetett könyv nem-
csak a törvényhozóknak tett és tesz a törvény-

javaslat tárgyalása alkalmával értékes szolgá-
latot, hanem széles körökben kelti fel az érdek-
lődést a magyar közoktatásügy szervezete, fel-
építése és igazgatása iránt és nagy mértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy ez a szervezet, annak 
igazgatása a közvélemény ellenőrzése mellett 
és annak szerető támogatásával mindig jobbá, 
tökéletesebbé legyen. 

IDEGENFORGALMUNK JÖVŐJE 
ÉS A MAGYAR TANULÓIFJÚSÁG 

írta : Dr. OLAY FERENC 

Felmerül előttünk a kérdés, mi adta meg a 
gondolatot e sorok írójának arra, hogy a 
tanulóifjúság bevonását javasolja az idegen-
forgalmi mozgalmakba, továbbá, hogy mily 
alapon, mily tervek megvalósításával véli az 
óhajtott eredményt elérni. 

Az első kérdésre a véletlen összjátéka foly-
tán időrendben három egymást követő esemény 
adta meg a lökést. 

Az 1934. év nyarán a Dunapart pesti oldalán, 
elmerülve a tündéri kivilágítás szemlélésében, 
beszélgetés ütötte meg fülemet: ,,Már megint 
kitaláltak valamit a városházán! Az efféle ki-
világítás csak arra jó, hogy még kevesebb 
munkanélkülin segítsenek s hiábavaló ostoba-
ságra dobálják ki a pénzt. Pedig hány szegény 
emberen lehetne ezzel a pénzzel segíteni." 
Hátranézve, nagy családot láttam arra vonulni 
iskolás, sőt már iskolát végzett gyermekeikkel 
s csak megdöbbenéssel lehetett megállapíta-
nom, hogy a szülők közt lefolyó fenti beszélge-
tésre a fiatalság nem válaszolt semmit. Pedig 
csak egy egész kis kioktatás után kézenfekvő 
lett volna a válasz: dehogy hiábavaló fényűzés 
ez, hisz tízezerszámra jönnek ide erre a lát-
ványra a külföldiek, itthagyják pénzüket, vá-
sárolnak, s az emberek ezreinek biztosítanak 
ezáltal keresetet és megélhetést. — A másik 
eset az volt, hogy amikor a zavaros ausztriai 
helyzet miatt a balatonmenti fürdőhelyekre 
özönlő idegeneket primitív lakások és erősen 
felemelt árak fogadták, megmutatva, hogy még 
az idegenforgalommal is lehet rablógazdálko-
dást folytatni. A harmadik — nem magában 
álló — esetről ugyancsak ebben az időben hal-
lottam, amikor ugyanis a Dunapartján felfede-
zett régi római sáncok megtekintésére gép-
kocsin kiránduló társaságot az egyik falu vé-
gén kővel dobálták meg, a másik faluban pedig 
felvilágosítás helyett kinevették! Történt pe-
dig mindez 1934-ben, az idegenforgalomnak 
világszerte való fellendülésére irányuló meg-
mozdulások idején! 

E három, aránylag kisjelentőségű, de nem 
szórványos jelenség tehát a legerélyesebb, leg-
határozottabb és főleg legsürgősebb közbelépést 
igényli, mert megismétlődésük egyenesen ká-
ros visszahatású lehetne. Ha pedig ezt elfogad-
juk, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy az ily 
esetek megismétlődésének megakadályozására 
és a további megfelelő kioktatásra legalkalma-

sabb és leghálásabb alanyok a tanárok és taní-
tók nevelő hatása alatt áló tanulók, akik a he-
lyes gondolatokat családi, rokonsági és isme-
rős körökben a leggyorsabban terjeszthetik el. 

Idegenforgalmunknak a fürdők tekintetében 
való ily propagálását a továbbiakban figyel-
men kívül hagyhatjuk, mert kétségtelen, hogy 
e téren más eszközökkel kell a külföld figyel-
mét felhívnunk. Fürdőhelyeink egy része az 
utóbbi években történt átalakítások után már a 
magasabb kultúrigényeket és kényelmet is ki-
elégíti, a közlekedési eszközök tökéletesítése, 
az új építkezések már nagyobb igények kielé-
gítését is biztosítják a jövőben. 

Egyéb idegenforgalmunk azonban még nem 
hatotta át a tömegeket kellően. Ezt kell tehát, 
mindig visszatérve rá, tanítani az iskolákban, 
ebbe kell belenevelni már a tanulókat, hogy át 
legyenek hatva a tudattól, hogy az idegenforga-
lomból egyaránt haszna, előnye van a köznek 
és az egyénnek. Miután pedig e kérdés egyelőre 
ínég nem lehet alkotórésze az egyes iskolatípu-
sok tanterveinek, kétségtelen, hogy azért bizo-
nyos módszeres oktatásnak megfelelő helyet 
kell biztosítanunk a tanításban. 

E célra szükségesnek látszik a kérdésnek a 
tankönyvekbe (földrajz, olvasókönyv) való al-
kalomszerű., beszövése. A tanítói vezérkönyvek, 
próbatanítások közt ugyancsak kimagasló he-
lyet foglalhat el. A szűkebb helyi tájékoztatá-
sok céljaira évenként, rendszeresen legalább 
egy-egy dolgozat volna fordítható. Az idegen-
forgalmi kiadványokkal rendelkező városok és 
vidékek feladata lenne az ily füzeteknek min-
den ottani tanuló részére való szétosztása (pél-
dául pécsi, egri, visegrádi stb. kalauzok), ame-
lyekről a szűkebb megismertetés során a tanu-
lók dolgozatukban emlékeznének meg, egyben 
számot adnának tapasztalataikról és végzett 
munkájukról. 

A még részletesen kidolgozandó kérdések 
nagyjában az alábbiak szerint volnának alka-
lomszerűen tanítói próbaelőadásokon — taní-
tási tervezetekben való előzetes megtárgyalás 
után — a tanulóifjúsággal és az iskolánkívüli 
népművelődési előadások hallgatóival, minden 
évben legalább egyszer ismertetendők. 
I. Az idegenforgalom jelentősége különleges 

magyar szempontból. 
a) Nemzetpolitikai szemszögből: az ország és 

a főváros igazi képének megismerése; az egész 
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12 milliós magyar nép népi összetartozásának 
igazolása; a téves fogalmak helyesbítése; sze-
mélyes érintkezés, közvetlen helyi tapasztalat 
közelebb hozza egymáshoz a nemzeteket és elő-
mozdítja a népek közti megértést és békés kap-
csolatokat bemutatja; közvetett és igen óvatos 
módon a békeszerződés igazságtalanságait is 
elősegíti a helyzet megváltoztatására irányuló 
törekvéseket. 

b) Nemzeti kulturális szemszögből: a helyi 
ismeretek minden befolyás nélkül bizonyítják 
szellemi felsőbbségünket Középkelet-Enrópá-
ban és ezeréves igényünket területünkhöz. 
Nyugat-Európával való összehasonlításban pe-
dig egyenrangú intézményeink igazolják ve-
zető szerepre való hivatottságunkat. 

c) Nemzetgazdasági szemszögből: a nemzeti 
jövedelem emelkedése; külföldi pengőkövetelé-
sek előnyös felhasználása; áruink megismerése 
és megkedvelése; a termelés és fogyasztás emel-
kedése az idegenforgalom által; a szállodai és 
rokoniparok, közlekedési eszközök támogatása 
és fellendítése; idegen fizetési eszközök be-
hozatala stb. Az áruforgalom után azonnal az 
idegenforgalom következik a fizetési mérleg 
kialakulásában; a magyar gazdaság vérkerin-
gésébe más nemzetek munkájának gyümölcse 
kerül át, az általános jólét emelkedik. 

II. A tanulóifjúság hazafias és alkotó szerepe 
az idegenforgalom előmozdításában. 

Minél nagyobb nyelvismeret. Előzékenység, 
udvariasság. A szegénysorsúak felvilágosítása, 
hogy az idegenek fogadtatására költött luxus-
kiadások jobban kamatoznak az ország érdeké-
ben, mintha azokat néhány szegény felsegélye-
zésére fordítanák. — Magyarország múltjának 
kimagasló eseményeit, a jelen legfontosabb 
mozzanatait és a jövő feladatait a tanulóifjú-
ság néhány egységes, tömör, kánonszerű mon-

Komárom vára a XVI. 
század második felében. 
Hóman Szekfű: Magyar 
Történet új kiadásából. 

datban szószerint tanulja meg és alkalmazza 
úgy az idevalók, mint a külföldiek felvilágosí-
tására. — Magyarország ós a főváros legfonto-
sabb és az idegeneket leginkább érdeklő látni-
valóink ismerete. Útbaigazítás azok legköny-
nyebb elérésére. Az idegen legelőször azokat a 
különlegességeket látja meg, amelyek a nyilvá-
nos életben különböznek az otthonukban meg-
szokottaktól. Az idegen közönség viselkedéséből 
gyorsan következtet a lakosság műveltségi fo-
kára. Nálunk a háború utáni nemzedék modora 
és viselkedése évről-évre romlik. Nem kapja 
meg sem otthon, sem az iskolában a helyes ne-
velést. Hangos, türelmetlen, udvariatlan nők-
kel és idősebbekkel szemben, törtető, tülekedő, 
szemetelő, nincs tekintettel másokra, az utcai 
közlekedés szabályait tudatosan be nem tartja, 
senkit ki nem kerül, az úttestet elállja, nyilvá-
nos helyiségekben modortalanul helyezkedik 
el, csúnyán étkezik, színházba későn érkezik; 
hangosan beszélget, hazája berendezéseit han-
gosan ócsárolja, gyakran tiszteletlen, elbizako-
dott, hazája nyelvét tudatosan tönkreteszi. 

Fő irányelv a szerénység legyen. Ne akarjuk 
se intézményeinkét, se városainkat, se egyéb 
berendezéseinket dicsérni, még kevésbbé az 
idegenek dicséretét kierőszakolni. Ne hivalkod-
junk. Magaviseletünk igen fontos tényező a 
rólunk kialakuló véleményére. Minden cselek-
vésben szem előtt kell tartani, hogy a propa-
ganda is kétélű fegyver. Sok kárt okozhat, ha 
rosszul, alkalmatlan helyen és időben élünk 
vele és nagy erkölcsi és anyagi hasznot jelent, 
ha jókor és a maga helyén szállunk síkra ha-
zánkért. Példát kell venni abból, hogy a külföl-
dön mindenki diplomatája hazájának és rajon-
gással beszél saját fajtájáról, országáról, kultú-
rájáról. Más nemzet megbecsülésével, lovagias-
sággal. udvariassággal, saját nemzetünk értéke 
tudatával, szerénységgel párosult önérzettel 



300 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
68. ÉVF,-

kell igaz és tartós barátokat szereznünk ennek 
a jobb sorsra érdemes hazának. Igen fontos, 
hogy az idejövő idegenek távozásuk után is 
lehetőleg megtartsák velünk összeköttetéseiket 
vagy legalább is érdeklődésüket irántunk. Ma-
radandó benyomásokat és emlékeket kell ma-
gukkal vinniök, hogy a külföldön és otthon 
egyaránt úgy érzelmileg, mint értelmileg 
állandó és megértő szószólóink legyenek. Ne 
feledkezzünk el arról, hogy akik itt megfordul 
nak, ha most esetleg nem is, de idővel hazájuk 
vezető politikusai, pénzügyi szakemberei és 
egyéb kiválóságai lehetnek s akkor is jóleső 
érzéssel fognak az itt töltött időre és szerzett 
tapasztalatokra emlékezni. 

Röviden összefoglalva a teendőket, meg kell 
értetni a tömeggel, hogy mennyire fontos az 

idegenekkel való szerencsés bánásmód, beszéd, 
illemtudás, előzékenység, figyelmesség, jóindu-
lat, rendszeretet stb. Meg kell tanítani, hogy 
lakóhelye és környékének nevezetességeit nem-
csak megismerje, hanem szabatos és rövid fel-
világosítást is tudjon adni róluk; ismerje faluja 
népszokásait és népművészetét stb. Értsék meg, 
hogy a külföld sziklás, terméketlen helyeiből 
aranyat jelentő idegenforgalmi helyek nőttek 
ki s jólétet biztosítanak a lakosságnak. Ne tűr-
jék a tisztátalanságot, az állatok kínzását, gép-
kocsik megdobálását, az idegenek félrevezeté-
sét, az oktalan árdrágítást stb. Vagyis gyermek 
és felnőtt korához és tanultságához mérten 
szolgálja e téren is hazája érdekét s ezzel szebb, 
boldogabb, több jólétet biztosító jövőt mozdít-
s o n e l ő . (Folytatjuk.) 

Hóman Bálint kultuszminisztert a pécsi egyetem 
díszdoktorrá avatta. 

Dr. Hóman Bálint vallás- ós közoktatásügyi 
miniszter május hó 5-én délelőtt ünnepélyes 
keretek között vette át az Erzsébet Tudomány-
egyetem dísztoktori oklevelét. Az Egyetemi 
templomban tartott ünnepi mise után az egye-
tem központi épületének feldíszített aulájában 
kezdődött az egyetemi tanács díszülése, meg-
hívott előkelő közönség jelenlétében. Ott volt: 
Szily Kálmán államtitkár, Jalsovitzky Károly 
miniszteri osztályfőnök, dr. Terbóez Miklós mi-
niszteri titkár, ifj. Hóman Bálint, gróf Be-
nyovszky Móric főispán, Fischer Béla alispán. 
Nendtvick Andor polgármester, Werth Henrik 
vegyesdandárparancsnok, Fellner Frigyes, a 
Műegyetem prorektora és dr. Varga Dámján a 
Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 
és még igen sokan hivatalosan ós a város elő-
kelőségeinek képviselői közül. 

Dr. Mansfeld Géza rektor niagnifikus meg-
nyitó beszédében köszöntötte Hóman Bálintot. 

Ezután dr. Princz Gyula bölcsészetkari dékán 
ismertette a díszdoktorráavatás előzményeit. 
Elmondotta, hogy Hóman Bálint a leépítés ne-
héz időszakában igyekezett megtartani min-
dent, amit a magyar kultúra teremtett és át-
mentette a múltból örökölt nagy nemzeti kin-
cseket a jövő nemzedék számára. 

Hóman Bálint nagy taps és lelkes ünneplés 
közben vette át a díszdoktori oklevelet, majd 
köszönetet mondva érte, többek között ezeket 
mondotta: 

— 1364 és 67 között egyidőben alapított egye-
temet Magyarország olasz földről ideszakadt 
dinasztiájának legnagyobb tagja, Nagy Lajos. 

Pécs városában, Rudolf Bécsben és Nagy Káz-
mér Krakkóban. Mi, modern történészek, ebben 
az egyidejűségben okozati összefüggést kere-
sünk. Ezek az államok a nemzeti gondolat pir-
kadásának korában önálló nemzeti életre töre-
kedtek s a tudománynak is önálló művelését 
kívánták. Kulturális barátságokat a múltban 
rendesen nem a politikusok, hanem a tudomá-
nyok művelői kötöttek. A középkornak univer-
zális és spirituális szelleme, a lelkiek iránti 
tiszta vonzódás hozta magával, hogy a keresz-
tény emberiséget univerzális egységben fogva 
fel, a tudományt is egymással összeműködve 
munkálták. A politikai és gazdasági nemzet-
közi szerződések mellett újabban a baráti nem-
zetek között kötött kulturális egyezségek tűn-
nek fel. Minden erőteljes, évszázadokon át 
tartó, tehát történelmi és politikai jelentőségű 
barátság a nemzetek közt csak akkor lehet tar-
tóssá, őszintévé és méllyé, ha a szellemiek és 
lelkiek terén is megvan a kapcsolat, ha a kul-
turális értékek kicserélése állandó az illető 
nemzetek között. 

— Ez az iij spirituális felfogás érvényesült 
azokban az egyezményekben is, amelyeket á 
magyar kormány a közeli napokban Olasz-
országgal, Lengyelországgal és Ausztriával 
ugyanúgy megkötött, mint ahogy ezek az or-
szágok már a XIV. században is kulturális 
barátságban egyesültek. 

A kultuszminiszter ezután Pécs szerepét mél-
tatta a magyar tudományosság és különösen a 
szellemtörténetek terén. Beszédét hosszantartó 
lelkes ünneplés követte. 
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A IEM5KETI GYERMEKHÉT. 

J ^ főváros ezévi Nemzeti Gyermekhetét május 
hó 5-én, a mozgalom fővédnöke, vitéz nagy-
bányai Horthy Miklósné jelenlétében ünnepi 
díszközgyűlés keretében nyitották meg a' Budai 
Vigadó dísztermében. A megjelentek sorában 
ott voltak: Nevetős Gyula min. tanácsos, csík-
szentmihályi Balia István min. tanácsos a mi-
niszterelnökség részéről, Apponyi Albertné 
grófné, Hóman Bálintné, Zichy Rafaelné grófné, 
Petri Pálné, Rosenberg Auguszta, Liber End-
réné, Fáy Aladárné, Oszvald István, a Kúria 
elnöke és még sokan mások. Tizenegy órakor 
a cserkészkürtös három díszjellel jelezte a kor-
mányzóné érkeztét, aki Tasnádi-Nagy András 
kultuszállamtitkár, Sipőcz Jenő főpolgármester, 
Szendy^ Károly polgármester, Liber Endre al-
polgármester kí^retében érkezett a terembe. 

A kormányzó feleségét a közönség lelkesen 
megéljenezte, majd három magyarruhás leány 
gyönyörű virágcsokrot nyújtott át a Főméltó-
ságú Asszonynak. 

Az ünnepi közgyűlést Sipőcz Jenő főpolgár-
mester nyitotta meg. ' Hangoztatta, hogy a 
gyermekvédelem gondolata az emberi lélek leg-
mélyéből Takad, abból a mélységből, ahol a 
krisztusi eszmények laknak. Ez a mozgalom a 
társadalom és a hatóságok táborbaszállását 
jelenti egy szép, fölemelő, szociális feladatért. 
De nem tudunk teljes eredményt elérni — hang-
súlyozta —, ha nem teremtjük meg a nemzeti 
életben a boldog családi élet feltételeit is. 
A magyar gyermek nevében ezen a napon a 
családvédelem nemzeti megszervezését, szellemi 
és anyagi kiépítését kérjük. 

A főpolgármester elnöki megnyitója után 
Szendy Károly polgármester mondott ünnepi 

bészédet, majd Tasnádi Nagy András állam-
titkár, a kultuszminiszter képviselője. 

Tasnádi Nagy András államtitkár beszédét 
ebben a számunkban, Szendy Károly polgár-
mester beszédét pedig lapunk következő szá-
mában teljes egészében közöljük. 

Az államtitkár ünnepi beszéde után M. Si-
monffy Margit Mécs László és Szabó Lőrinc 
néhány költeményét szavalta el nagy hatással. 
Majd Liber Endre alpolgármester ismertette a 
Nemzeti Gyermekhét munkatervét. 

— Az újjászületett keresztény gondolatot 
— úgymond —, amely minden egyéni érdeknek " 
és érvényesülésnek a jogosultságát elismeri 
mindaddig, amíg az a közösség érdekeivel ellen-
tétbe nem kerül, — célkitűzéseinek megfelelően 
sürgeti a család erkölcsi^-sgellemi és gazdasági 
megújhodasat, mert ez az a keret, ahol minden 
a közösség legújabb hajtásáért, a gyermekért 
történik. Á Nemzeti Gyermekhét keretében kö-
zel háromszáz előadás fogja kifejteni a szülői 
nevelés fontosságát és annak kihatásait a gyer-
mek sorsára. Végül köszönetet mondott a kor-
mányzónénak, aki több mint egy évtizede áll 
példaadó lelkesedéssel a gyermekvédelmi mun-
kásság élén. 

A felemelő ünnepség a Magyar Hiszekegy 
eléneklésével ért véget. 

Május hó 7-én a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében, Szendy Károly polgármester el-
nöklete alatt ankét volt, amelyen Komis 
Gyula értékes felolvasásához Petri Pálné, 
Csorna Kálmán és vitéz Faragó Ede szóltak 
hozzá. 

A Nemzeti Gyermekhét, amely május hó 
11-én zárult, a legnagyobb erkölcsi sikerrel 
végződött. 

Az Akadémia 
és a kultuszminiszter jutalmaival kitüntetett tanítók. 
A Magyar Tudományos Akadémia ülésén 
Berzeviczy Albert elnök meleg szavakkal emlé-
kezett meg a magyar tanító-társadalom kitün-
tetett hat kiválóságáról, akiknek báró Wodia-
ner Albert emlékére, munkásságuk jutalmául 
egyenként ötszázpengős jutalomdíjat nyújtott 
át. Közölte az elnök, hogy Bálintffy István és 
Magyar Károly állami igazgató-tanítók az Aka-
démia saját vagyonából, Szalay Lajos. Miklósy 
Béla, Molnár János és Soós József igazgató-
tanítók pedig a kultuszminisztérium ajándéká-
ból kapták jutalmaikat. Az összes ülés közön-
sége lelkesen űnnépelte a kitüntetetteket, akik-
nek nevében Magyar Károly igazgató-tanító 
mondott köszönetet, örömmel üdvözöljük mi is 
kitüntetett kartársainkat, akik munkásságukkal 
önmaguknak is, meg a tanítói karnak is elis-
merést szereztek. A hat kitüntetett kartársunk 
életrajzát alább közöljük. 

Bálintffy István. 
Született Erdődön, Szatmár vármegyében, 1874. év-

ben. A tanítóképzőt a mármarosszigeti állami tanító-
képzőben végezte 1895/6. tanévben. Kezdetben Erdődön 
volt községi tanító. 1896 szeptember 1-én a máramaros-
vármegyei Dolha nagyközség ú j állami elemi iskolájá-
hoz nevezték ki. A kéttanerős iskolát rövid idő alatt 
8 tanerőssé fejlesztette. Megszervezte a Felvidék egyik 
legjobb hitelszövetkezetét. Az összeomlás után a nyír-
bátori állami elemi iskolához lett beosztva mint vezető-
igazgató, a 6 tanerős iskolát 15 tanerőssé fejlesztette. 
Nyírbátorban is megszervezte a Hitelszövetkezetet és 
a Hangva-szövetkezetet is. Mindkettő életerős, virágzó 
intézet. 

Magyar Károly. 
Született 1880 április 27-én Pécsett. A tanítóképzőt 

a pécsi püspöki rk. tanítóképzőintézetben végezte, 
ahol jeles oklevelet szerzett. Első állomáshelye a 
döbröközi rk. iskolánál volt. 1899 szeptember havá-
ban mint fiatal tanító került Pécsre. Az egyesületi és 
tantestületi élet munkájában szorgalmasan tevékeny-



300 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
68. ÉVF,-

kedett. Az 1900-as évek külföldi és lioni pedagógiai, 
módszertani javító törekvések elméleti s gyakorlati 
ismertetésével, a természetutáni rajz- és fiúkézimunka-
oktatás terjesztésével szerzett érdemei elismeréséül a 
pécsi püspök 1913-ban a pécsi tanítóképzőintézetben 
a kézimunka és rajz oktatásával bízta meg, ahol 1922 
október haváig működött. 

Feletteseinek bizalma révén 1922-ben a belvárosi ál-
lami fiúiskola igazgatójává neveztetett ki. 1910 és 
1911-ben iparostanonciskolai rajz- és közismereti tan-
folyamot végzett. Az iparoktatási főigazgatóság di-
cséretben részesítette. 1929-ben Budapesten pedagó-
giai szemináriumi előadói tanfolyamon vett részt és 
pedagógiai előadásaiért 1931-ben a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úr elismerésre méltatta. Jelenleg a 
pécsi állami népiskolák gondnoka és a kir. Tanfel-
ügyelőség bizalma folytán a pécsi iskolák össztan-
testülete elnöke. 

Iskolánkívüli működésével is kitűnt. A népművelés 
keretében, leventeegyesületekben, a Stefánia Szövet-
ség „Anyák Iskolájában" sorozatos előadásokat tar-
tott, amelyek legtöbbje a helyi lapokban is megje-
lent. Élénk tevékenységet fejtett ki a város szegény-
ügye s az ínségesek ellátása és támogatása körül. 
1930-ban Pécs szab. kir. város polgármestere a vá-
ros fonyódi gyermeküdülő telepének vezetésével bízta 
meg és mint ilyen a nagyszünidőben gondozza a 
pécsi szegénysorsú szülők gyermekeit. 

Kartársainak bizalma folytán a Baranyavármegyei 
Általános Tanítóegyesület és az Állami tanítók és 
óvónők orsz. Egyesülete baranyamegyei körének el-
nöke, a pécsi állami tanítók ének- és zeneegyesületé-
nek alelnöke. 

Tagja a Magyarországi Tanítók Eötvös alapja osz-
tóbizottságának, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
pécsi kerületi választmányának, a Keresztény Nem-
zeti Ligának, Baranya vármegye és Pécs szab. kir. 
város törvényhatóságának. 

Szalay Lajos. 
Született 1883 július 8-án a sopronmegyei Fertő-

szentmiklóson. A győri kir. kat. tanítóképzőben ké-
pesítőzött 1902-ben. Az 1902—3. tanévben Fertőendré-
den, 1903 szeptember 1. óta a fertőszentmiklósi 7 tan-
erős r. kat. elemi iskolánál működik. 

Bdlintffy István 

Magyar Károly 
Gazdakört szervezett községében 1905-ben, 1907-ben 

a Fertőszentmiklós és vidéke ipartestület felállításá-
ban működött közre. Előbbinek titkára, utóbbinak 
jegyzője lett. 1907—1923-ig a fertőszéplaki tankerület 
tanítói körének jegyzője, majd 1923—1930-ig elnöke. 
1924-től a Sopronvármegyei Ált. Tanítóegyesület al-
elnöke. Az Országos Revíziós Liga és az Országos 
Tanítóegyesület igazgatósági tagja. Hangya szövetke-
zetet alakított 1908-ban, melynek ügyvezető igazga-
tója, később ügyvezető elnöke lett. Az OKH helyi 
alakulatának és a Leventeegyesületnek elnöke, a nép-
művelési bizottságnak jegyzője, az Iparos I f jak Kö-

Szalay Lajos 
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rének egyik alapítója és alelnöke volt. A Magyar 
Vöröskereszt Egylet helyi fiókjának titkára volt, amely 
helyi szervezet a világháború alatt hadikórházat tar-
tott fenn a községben. Megírta községe monográfiá-
ját, amellyel a Faluszövetség országos pályázatán 
nagy ezüstérmet nyert. A pedagógiai szemináriumo-
kon többször mint előadó szerepelt. Résztvett a világ-
háborúban. Tartalékos hadnagy, 1927 óta iskolaszéki 
jegyző, 1929-ben tankerületi iskolalátogatónak nevez-
tetett ki. 

Miklósy Béla 

Miklósy Béla. 
Kurtakeszin (Komárom vm.) 1875-btn tanítói csa-

ládból született. Jeles oklevelét 1895-ben az eszter-
gomi érseki tanítóképzőben szerezte meg. 

Működését Nemeskajd (Pozsony vm.) rk. iskolájá-
nál kezdte. 1896 szeptember 1-én Üttevényen (Győr 
vm.) osztálytanítónak, — azon év október havában 
Uppony község (Borsod vm.) kántortanítójának vá-
lasztatott meg, ahol 1897-ben tanítói munkájának el-
ismeréséül a Rajner püspöki alap 24 forintját nyerte 
el, két növendéke pedig 12—12 forintot. 

1901-től 1923-ig mint Neszmély község kántortaní-
tója a helybeli bomladozó Hitelszövetkezetet átszer-
vezte, felvirágoztatta; az OKH Igazgatóságának kí-
vánságára a szomszédos dunaalmási Hitelszövetkeze-
tet pár év alatt veszteség nélkül felszámolta; a ma is 
viruló Hangya szövetkezet megalapítója, — a felso-
rolt szövetkezetek ügyvezető igazgatója és könyvelője, 
— a tűzoltóegyesület elnöke volt. 1904-ben, mini ta-
nító, a győregyházmegyei Főtanfelügyelőség dicsérő 
okmányát kapta. 

1923. évtől Szalmatercs község rk. iskolájánál mű-
ködik. Szeretettel foglalkozott leventéivel s már Up-
ponyban megkezdett iskolánkívüli népműveléssel. — 
Mindig osztatlan iskolát vezetett. 1925-ben igazgatói, 
1926-ban pedig VII. fizetési osztályba való kinevezést 
kapott. 1928-ban a szécsényi rk. tanítóegyesület elnö-
kévé, 1929-ben törvényhatósági bizottsági taggá, — 
Szalmatercs község által pedig községi közgyámmá 
választatott meg. Soós József 

Molnár János 

Molnár János. 
Tanítói családból származik. Született Nagyiámon 

1877-ben. A középiskola 4 alsó osztályát Beszterce-
bányán, a tanítóképzőt Losoncon, az ipariskolai rajz-
tanfolyamot Debrecenben végezte el. 38 éve működik 
a békéscsabai ev. egyház iskoláinál. Igazgatója a 38 
tagú ev. tantestületnek, kántor, vezeti az ev. egyházi 
könyvkereskedés és könyvkiadó vállalatot, mint ügy-
vezető igazgató. 16 évig tanított az iparostanoncisko-
lában. Fiatalabb éveiben foglalkozott a selyémtenyész-
tés népszerűsítésével. 'Résztvett a békéscsabai kisgaz-
dák összes gazdasági és bank-alakulataiban, mint fel-
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ügyelő bizottsági tag. Résztvett a háborúban 48 havi 
szolgálattal (ebből 36 hónap frontszolgálat) mint sza-
kasz-műszaki parancsnok, ma jd mint segédtiszt. Ki-
tüntetései: nagyezüst, bronz vitézségi érem. Károly 
csapatkereszt. Rangja: népf. hadnagy. 

Sós Józseí. 
1877-ben született Debrecenben. Iskoláit ugyanott 

végezte. Tanítói oklevelét 1900-ban szerezte. Előbb 
Kábán, ma jd Bakonszegen segédtanítóskodott, 1898-ban 
a nagylétai ref. egyház szolgálatába állt. Szorosabban 
vett tanítói működése mellett, — mindennapi, általános 
ismétlő, gazdasági továbbképző, leventék oktatása, já-
rási faiskolafelügyelet — résztvett a község úgyszólván 
minden irányú megmozdulásában, mint Hangya szövet-
kezeti ügyv. ig. könyvelő; hitelszöv. ügyv. könyvelő; 
takarékpénztári, szeszfőzdei szöv. ig. tag.; 7 éven át 
igazgató-tanító, testületi elnök, tanító-presbiter, egyház-
megyei és egyházkerületi tanító-képviselő, a Tanítók 
Lapjánál lapbizottsági tag. Választmányi tagja a Bihar-
vármegyei Alt. és az Orsz. Reform. Tanítóegyesületnek, 
tagja az Eötvös-Alap osztóbizottságának, szövetség-
tanácsi és igazgatósági tagja az Országos Tanítószövet-
ségnek, 1926 óta elnöke a biharérmelléki ref. tanító-
egyesületnek. Pedagógiai, ált. tanítói és más irányú 
kérdésekkel foglalkozó cikkei a biharvárm. Népneve-
lési Közlönyben s a Tanítók Lapjában jelentek meg. 
Tanítói működéséről mindig elismerőleg nyilatkoztak 
egyházi és világi hatóságai. A Hangya-központ 100 K 
jutalomban részesítette. 1930-ban szemináriumi mun-
kásságért miniszteri elismerést kapott. 1933-ban püs-
pöksége igazgatói cím adományozásával tüntette ki. 
A világháború alatt 2 évi segéd-, majd csapatszolgálat 
után hazabocsátották miniszteri rendelettel. 

ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ü V E L É S 

A leányifjúság fokozottabb gondozása 
az iskolánkívüli népművelés kereteiben. 

A z iskolánkívüli népművelés mindinkább szé-
lesebb alapokra építi különféle irányú munká 
ját, hogy nemzetnevelői célkitűzéseit megvaló-
síthassa. Újabban a nőnevelés kérdései kerül-
nek fokozottabb mértékben előtérbe. Különféle 
nőnevelési tanfolyamok keretében igyekeznek 
á falu vezetői a falu leányait az élet útvesz-
tőiből az ideális magyar leány és anya egye-
nes útjára vezetni. Érzik azonban, hogy az 
ilyen tanfolyami formák egymagukban az ál-
landó gondozásra elégtelenek. Viszont szomorú 
tapasztalatokat szereztek a különféle, legtöbb-
ször rövid életű leánykörök sikertelen műkö-
déséről. 

A cselekvés ideje elérkezett. Mert annak a 
szabadságnak amúgy is tág korlátait, amely 
szabadságot a falusi szülő leánygyermekének 
ad és amelyet saját maga is természetesnek 
tart, a mai rohanó élet teljesen lerombolhatja. 
Az egyes falvak morális szempontból, jobban-
mondva az erkölcsi érzék lazulásának szem-
pontjából veszedelmesen kezdenek egymáshoz 
hasonlítani. Az ismert baj a legtöbb faluban 
fellelhető. A leányok nevelését szolgáló intéz-
mény meg alig van. Velük a legtöbb faluban 
senki sem törődik. 

Az ifjúság nevelésének kérdéseit tárgyaló 
irodalmunk elég gazdag és a népművelés ve-
zetői részére hozzáférhető is. Éppen ezért ezek 

a sorok az ifjúság nevelésének elméletét nem 
érintik. Különben is igen sok az elmélet, sőt 
a legellentétesebb nézetek merülnek fel, ame-
lyek egyben a kérdés megoldását is megnehe-
zítik. Ez a lap mindig helyet ad az elméleti 
kérdésnek a gyakorlati életbe való átültetése 
eszközeinek, módozatainak a megismertetésére. 
Ez a néhány sor is a gyakorlati célt akarja 
szolgálni. 

Induljunk ki abból az igazságból, hogy a 
falu iskolánkívüli kulturális munkájának irá-
nyítására — az erők egységesítése elvének 
alapján — a helyi népművelési bizottság hiva-
tott. Sem egyének, sem egyesületek, intézmé-
nyek azt nem sajátíthatják el. E téren — a 
múlthoz viszonyítva — javulás van. Az inten-
zív népművelési tevékenység eredményeképen 
most már a legtöbb faluban a falu kulturális 
életét illető minden megmozdulás a helyi-
bizottságnak útmutatása alapján történik. A 
különféle kulturális szervek belátják, hogy ön-
magukra hagyatva, elszigetelve az egyetemes 
célokért, az egység gondolatának megvalósítá-
sáért eredményesen dolgozni nem lehet. Ebből 
az következik, hogy a leányok nevelése is leg 
jobb kézben, a népművelési bizottságnak, az 
erők összpontosító szervének a kezében van. 

A gondozás célja a leányifjúság önnevelése. 
Ez pedig csak erősen megépített egyesületben bo-
nyolítható le. Tehát leányegyesületek alakítására 
van szükség. Még pedig olyanokra, amelyek a 
vármegyei népművelési bizottság felügyelete 
és irányítása mellett működnek, amelyek rész-
letesen kidolgozott foglalkozási terv szerint 
élik belső tartalmas életüket és amelyek a 
legszorosabban bekapcsolódnak a falu művelő-
dési programmjába. Nem a régi. életképtelen 
egyesületek feltámasztásáról van szó. Nem is 
olyanokról, amelyeknek munkája műkedvelői 
előadások rendezésében merül ki. Mivel a 
hangsúly a gondozáson van, ezeknek az egye-
sületeknek olyan erőseknek kell lenniök, hogy 
a gondozási munkát el is tudják végezni. 

Mielőtt ilyen egyesületek létesítésének mó-
dozatait tárgyalnók meg, ki kell térnünk az 
esetleges ellenvetésekre. Szükség van-e ríj abb 
egyesületekre most, amikor azoknak a túlten-
géséről beszélünk? Szükség van-e líjabb for-
májú egyesületekre, hiszen az egyházak, intéz-
mények kebelében sok helyütt úgyis meg-
vannak? 

Üj egyesületekre semmi szükség nincsen, de 
az új leány egyesületek nem feleslegesek. Mert, 
amíg a másik nemű ifjúság testi és lelki irá-
nyítását a testnevelés és a népművelés el-
végzi, addig a legtöbb községben nincsen olyan 
szerv, amely a jövő magyar anyáját védené a 
veszedelmektől és készítené elő magasztos hi-
vatására. A hiányt tehát pótolni kell. Amint 
már fentebb mondottuk, önnevelés intézmé-
nyes szerv nélkül nem képzelhető el. A vár-
megye erkölcsi és anyagi támogatására és a 
falu egész vezetőségének egységes irányítása 
mellett működő leány egyesületek nem jutnak 
az elsenyvedő egyesületek sorsára! Ezek az új 
egyesületek nem szaporítják majd a szép cél-
kitűzésekkel, de terv nélkül meginduló és ha-
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mar elhaló egyesületek számát. A másik kér-
tlésre meg az a válasz, hogy az egyházak és 
intézmények által felállított leánykörök, leány-
klubok anélkül, hogy önállóságukat feladnák, 
kapcsolódjanak be a falu közös munkájába, 
fogadják el az egységes irányítást. Ez csak 
előnyükre szolgál. Ha pedig valamely község-
ben több ilyen leánykor működik, azok 
— szintén anélkül, hogy sajátos egyesületi 
életüket feláldoznák — testületileg lépje-
nek be a falu egész leányseregét gondozó 
egyesületbe. így kívánják ezt az egyetemes 
nemzeti célok! Ez nem jelent tulajdonképen 
mást, mint közös munkaprogrammot és azt a 
törekvést, hogy a falu leányai részére keres-
sük meg a közös munkaterületet! Anyagi ál-
dozattal mindez nem jár. Hivatása magasla-
tán álló helyi művelési bizottság feltétlenül 
megtalálja a közös tevékenység formáját. 

A falu vezetői nem nézhetik tétlenül azt, 
hogy a magyar leány a külső romboló hatású 
erők folytán el akar dobni mindent, ami szép, 
amit anyáitól örökölt, a szokásokat, a hagyomá-
nyokat, a ruhát, a magyar nótát azért, hogy 
minél messzebb kerüljön az önfeláldozó ma-
gyar női ideáltól. Ezt megakadályozni nein az 
erők szétforgácsolásával, hanem azok össze-
tevésével lehet csak. 

Mikor és hogyan kezdjük meg a munkát? 
Addig semmi esetre sem, míg a leányok életét 
és a különleges helyi viszonyokat meg nem is-
mertük. Addig sem, amíg el nem érkezik a 
leányok részéről való kezdeményezés ideje. Az 
elsietett munka kárba veszne és végeredmény-
ben a vezetők munkakészségét csorbítaná meg. 
Az első esztendőben csináljunk tehát a leányok 
és az anyák részére tanfolyamokat. Az első 
év téli estéit hasznosítsuk komoly, de kedves 
munkával, teremtsünk alkalmat a nemes szó-
rakozásra, teremtsük meg az egészséges szel-
lemet. Szerettessük meg a közös munkát, az 
együttlétet. Ezeken a tanfolyamokon legyenek 
ott az anyák is, hogy szemükkel láthassanak, 
szívükkel érezhessenek és hogy értékelhessék 
a gyermekeikkel való szerető foglalkozást. 
Nézzék meg és figyeljék meg a munkát a falu 
úriasszonyai is, hogy felfedezhessék a leányok 
lelkében szunnyadozó értékeket. Nem nehéz ez 
a munka. Csak legyen olyan úriasszony, úri-
leány a faluban, aki igaz szívvel tudja a tan-
folyamot vezetni. Egy ilyen téli tanfolyam az 
az út, amelyik elvezet az intézményes gondo-
zás erős alapokon nyugvó épületéhez. A leá-
nyok maguk kívánják majd az állandó be-
szervezés megvalósítását. Az anyák pedig, 
mert mindent láttak és mindent tudnak, szin-
tén szorgalmazni fogják azt. A falu vezetői, 
asszonyai pedig, akiknek munkáját igénybe 
fogjuk venni, mellettünk lesznek és segítenek. 

A sikeres téli munka befejeztével sor kerül-
het az egyesület megalakítására. Ez a meg-
alakulás legyen a téli munka záróünnepélye, 
betetőzése. A megalakulás — erről később még 
szó lesz — a legkomolyabb és legünnepélye-
sebb formában történjék. 

E cikk keretében nincsen tér az alapszabá-
lyok és az általános munkaterv ismertetésére. 

Nincs is erre szükség. Az évi foglalkoztatási 
tervet a sajátos helyi viszonyok szabják meg. 
Az alapfeltételek ezek: 1. Az egyesület ügy-
vezetőjének egyénisége, munkakészsége bizto-
sítsa az egyesület belső életét; 2. a falu összes 
úriasszonyai vegyék ki a munkából a részü-
ket, legyen tehát munkabeosztás; 3. biztosíttas-
sák alkalom az öntevékeny munkára, mert a 
hangsúly az önnevelésen van; 4. legyen meg 
az évi részletes foglalkozási terv; 5. az erőket 
egyesíteni kell, hogy a vármegyei népműve-
lési bizottság, az egyház, a közigazgatási ható-
ságok támogatása és a helyibizottság irányí-
tása mellett ez a munkaterv végre is haj-
tassék. 

Köztudomású, hogy ilyen irányú munka 
megindult az egész országban. A kérdés köze-
lebbi megvilágosítására ismertetni óhajtom a 
baranyai viszonyokat. Közismertek azok az 
állapotok, amelyeket az egyke erkölcsi rom-
bolása szült. Ezek a szomorú viszonyok kény-
szerítik a 14—15 éves magyar gyermeket arra, 
hogy vidám leányságát áldozza fel és fejletlen 
testtel legyen belőle anya, jobban mondva 
asszony. A minden felett álló anyagi érdek 
kívánja, hogy a család munkásának, a „vő"-
riek (mostanában találóan „vőgyerek"-nek hív-
ják azokat az ifjakat, akikkel gyeremeküket 
összeházasítják) legyen a felesége. Ez a fáj-
dalmas tény sarkalja a baranyai vezetőket a 
leányok fokozottabb gondozására. 

Évenkint több és több faluban, persze azok-
ban, ahol leányok vannak, a fenti célért nő-
nevelési tanfolyamokat szerveznek. Ha a tan-
folyam sikerült, megalakul az egyesület. I t t 
közbevetőleg meg kell említeni azt is, hogy a 
vármegye igen nagy anyagi áldozatot fordít 
az anya- és gyermekvédelemre. A megyében 
nagy számban vannak Stefánia-fiókok. Mos-
tanában meg egészségvédelmi körzetek létesül-
nek. Egyesületek elsősorban ilyen községekben 
alakultak s alakulnak meg azért is, hogy a leány-
egyesület tagjai a Stefánia-szövetség munkájában 
közreműködhessenek, s hogy a leányoknak és 
az anyáknak úgy a gyermekvédelmi, mint az 
egészségápolási munkánál, mint szociális és 
karitatív téren legyen közös munkaterületük. 
Az egyesület ügyvezetője a tanítónő, tanító 
vagy a ref. lelkész felesége, aki egyben a tan-
folyamoknak is a vezetője. Ő tehát az egyesü-
letnek a lelke. Van az egyesületeknek felnőttek-
ből álló tisztikara is. Ezeket a helyi népműve-
lési bizottság jelöli ki és a vármegye alispánja 
erősíti meg tisztségükben. Az évi munkaterv 
lehetővé teszi az ifjúsági tisztikarnak a kezde-
ményező munkáját is. Az évi munkatervet a 
helyi népművelési bizottság ülésén tárgyalják 
le és a munkaterveket a vármegyei népművelési 
bizottság vizsgálja felül. 

Az alakiüó gyűlés az anyák és az apák, ezek 
az utóbbiak a legtöbb faluban szintén vala-
mely tanfolyamnak a hallgatói voltak, az egy-
ház, a közigazgatási hatóságok, a Stefánia-
szövetség és a falu összes kulturális szervei-
nek (egyesületek, dalárdák) jelenlétében tör-
ténik. Áz alakuló ülésen részt vesz a vár-
megye alispánja, a járás főszolgabírója is. 
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A vármegye alispánja ismerteti az egyesület 
rendeltetését. Az egyesület megalakulása után 
a falu vezetői beszámolnak a falu népe előtt 
a tél folyamán végzett kulturális munkáról, a 
további teendőket is nyilvánosságra hozzák. 
Beszámolót tartanak a leányok is. Itt ismeri 
meg a falu népe a leányegyesület általános 
munkaprogrammját és azokat a feladatokat, 
amelyekért leánygyermekeik dolgozni akar-
nak. Ez a vázolt ünnepélyes forma szintén a 
komoly, elhatározó munkát akarja alátámasz-
tani. Megmutatja egyben a falu népének azt 
is, hogy leányaik szebb és jobb jövőjét minden 
hatóság, minden vezető egyén a szívén viseli. 
Évenkint 4—5 községben alakul meg az egye-
sület. A vármegye nem siet a munkával, mert 

biztos alapokon nyugvó egyesületeket akar 
csak szervezni. Csak ott, ahol a feltételek 
minden vonatkozásban már adva vannak. Elő-
nyös a helyzetük azért is, mert közvetlenül 
megkapják a közigazgatás támogatását is. 

A jövő mutatja meg, hogy a várt eredmé-
nyek bekövetkeznek-e. A jelek biztatók. 

Az ifjúság nevelése, a lelki gondozás a nép-
művelés elsőrangú feladata. Akadályok van-
nak, lesznek is. Ha bizalniatlankodunk, ha a 
sikerben nem hiszünk, hiába van szilárd alap, 
kételkedő lélekkel vállalkozásunk sikertelen ma-
rad. Ha azonban a magyar népművelő körül-
tekintő, megfontolt előkészítő munka után, erős 
elhatározással megy a harcba és győzni fog. 

Berki István. 

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

Mennyi homokot hozott Jucika édesapja? 
í r t a : M E N D E I M I H Á L Y 

A . Tanterv előírja, hogy a IV. osztályban az 
alsó osztályokban megkezdett különböző mé-
réseket tovább folytassuk, miközben szoktassuk 
rá a gyermeket arra, hogy a környezetében 
megismerhető tárgyak nagyságát, súlyát be-
csülje meg, más hasonló tárgyak nagyságával, 
súlyával hasonlítsa össze. Ezeket a követelmé-
nyeket a Tanterv kiegészíti azzal, hogy előírja 
a testek térfogatának a megállapítását is. A tér-
fogatmérés egységeit még nem ismerik gyerme-
keim, tehát ezzel kell őket előbb megismertet-
nem. A megismertetés szükségszerűségből adód-
jék, hogy a gyermek érezze azt, hogy ismeretei-
ből még valami hiányzik, amire szüksége van, 
tehát érdemes megtanulnia. Ha tanítványaim 
lelkében sikerült ezt a vágyat felkeltenem s 
ha magam is előkészültem a tanításra, bízha-
tok abban, hogy munkám eredményes lesz. 

Tanításomat megelőzte az, hogy a homok-
asztalba egy láda homokot hozattam. Taní-
táshoz a következő eszközöket készítettem elő: 
20 drb kocka köbdeciméter nagyságban; 1 drb 
cirokszárból összeállítható köbméter, 1 drb 
négyzetméterre, négyzetdeciméterre beosztva, 
több kemény papírból kivágott négyzetdecimé-
ter és egy méterrúd. 

Tanításom_a következő volt: 
Előkészítés hangulatkeltéssel. 

— Ki a legerősebb az osztályban? — János, 
Bandi! — találgatják a gyermekek. — El-
bírod-e már az abrakot, amit a lovaknak akarsz 
adni, János? (János nagy gazda akar lenni!) 
— Még nem, mert édesapám mindig telerakja 
a ládát. — Azért olyan szépek azok a feketék, 
mert édesapád nem sajnálja tőlük az abrakot. 
(Többen is jelentkeznek s örömmel mondják, 
hogy már lovon is ültek, már hajtották is a 
lovakat stb.) — Szép tőletek — mondom —, 
hogy már lóra mertek ülni. Bemélem, ha meg-
nőtök, huszárok lesztek! — Akkor kiverjük az 
ellenséget, — szóltak többen egyszerre. — Majd 

csak megsegít bennünket a jó Isten s vissza-
szerezzük azt, amit elvettek tőlünk, •— szólok s 
erősítem hazafias érzésüket, majd az érdeklő-
dést a homokra irányítom. 

— Jucika édesapja tegnap homokot hozott 
nekünk. Ott van az előszobában. Hozzátok be! 
(Nagy örömmel ugranak ki és erőlködve hoz-
zák.) — Talán bizony nehéz, hogy úgy görnyed-
tek. Tegyétek csak ide le! Hiszen ez nem is 
olyan sok. Mennyi homok lehet ebben a ládá-
ban? (Összenéznek.) — Két méter, — mondja 
Gizike. Erre az osztály mosolyog és többen fel-
világosítják, hogy méterrel csak hosszúságot 
mérünk. Erre felugrik egy csomó kéz. — No, 
Bandi, te mennyit gondolsz? — Egy méter-
mázsa. — Láttál te már homokot mázsára 
mérni? — Az nem búza vagy fa, hogy mázsán 
mérjük, — világosítja fel Ilonka. — De literrel 
meg lehetne mérni, — szólt Pali. — Ebben iga-
zad van, de én még azt sem hallottam, hogy 
homokot literrel mértek volna. — Hát mivel 
mérjük akkor? — kérdezi Bandi s ez már bizo-
nyítja, hogy gyermekeim lelkében él a vágy 
az új ismeret után, csak ki kell elégítenem. 

Célkitűzés: — Ma arról fogunk tanulni, hogy 
mivel mérhetnénk meg, mennyi homok van 
ebben a ládában. 
Tárgyalás. 

a) A köbdeciméter megismertetése. — Öntsé-
tek ki a homokot az asztalra! — A ládát tegyé-
tek le! — Álljatok körém és úgy tanulunk. Ezt 
már ismeritek, — mondom és mutatom a köb-
decimétert. — Kocka, — mondják. — Az. Mond-
játok el azt, amit tudtok róla! — Gyuri, mérd 
meg a szélességét, hosszúságát és magasságát! 
— Megmérik s mosolyogva mondják, hogy a 
három méret egy-egy dm hosszú. — Mekkora 
lappal takarnád le ennek a kockának az olda-
lait? -— Mindegyiket egy dm2-rel. — Az asztal-
ról végy el annyi lapot, amennyire szükséged 
van és takard be a kockát! — Az ilyen koc-
kát, amelyiknek minden éle egy-egy dm, köb-
deciméternek nevezzük. Röviden így írjuk: 
dm3. (Felírom a táblára.) 
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b) Mennyi homok volt a ládában? —- Bandi, 
töltsd tele ezt a kockát homokkal! — Mennyi ho-
mok fér bele? — Egy dm3. — A ládába akkor 
mennyi homok fér? (Eszesebbek jelentkeznek.) 
— Pali! — Én úgy gondolom, hogy ahány dm3 

fér a ládába, annyi dm3 homok volt benne. — 
Helyesen gondoltad! Csak most azt nem tudom, 
hogyan számítod ki, hogy hány dm3 fér a lá-
dába! (Rövid ideig gondolkoznak, majd jelent-
keznek.) — Mihály, te hogyan gondolod? Tele 
kellene rakni dm3-rel. — Helyes! Itt van az 
asztalon néhány, rakd bele! Először hosszába 
rakd! — Hány fér egy sorba? — Hat dm3. 
— A gyermek a többit is belerakja s megálla-
pítják, hogy az alapra 24 dm3 fér el. — Még 
nincs tele a láda, — állapítja meg Gyuri. 
— Az igaz. Hány dm3 kellene még, hogy 
tele legyen? Ha még tennél bele 24 dm3-t, 
tele lenne-e már akkor? — Nem, csak ed-
dig volna még, — mutatja krétával Pali. 
— Még éppen 24 dm3 fér bele, — mondja Bandi. 
— Honnan tudod? — Mert még egy dm magas 
onnan, ahol Pali megjelölte. — Mérd meg, való-
ban annyi-e! Tudja-e már valaki, hogy hány 
dm3 homokot hozott Jucika édesapja? — Het-
venkét dnr!-t, — állapítják meg örömmel a gyer-
mekek. — Elég is volt behozni Gyuri bácsinak 
ebben a nyirkos időben. 

c) A köbméter. — Itt is van egy kocka, — 
mutatok a köbméterre. — Ebbe hány dm3 férne 
bele? (Néznek a ládára, majd a köbméterre. 
A becslési eredmények igen változatosak s csak 
kettő közelíti meg a valóságot.) — Jobb lesz, 
ha ezt is kiszámítjuk. Az alapját leterítem ez-
zel a m2-rel. — Éppen olyan nagy, mint a koc-

kának az alapja, — állapítja meg Bandi. — Ak-
kor milyen hosszú ennek a kockának az alap-
lapja? — Milyen széles? — Milyen magas? 
(A gyermekek megmérik s meggyőződnek a 
valóságról.) Ha már megállapítottátok ennek a 
kockának a méreteit, megmondom a nevét. Ilyen 
nagy kocka neve: köbméter. (Fölírom.) Azon-
ban döntsük el, kinek van igaza. Hány dm3 fér 
az alapjára? — Száz. — Miért? — Mert minden 
dm2-re tehetek egy dm'-t, — Hányszor tehetek 
bele száz dm3-t? — Tízszer. — Miért? — Mert a 
kicka tíz dm magas. — Akkor kinek van igaza? 
— Nekem — mondja büszkén Bandi —, mert 
én ezret mondtam. — Igen, te jól becsültél. — 
Gabi is, — mondják. — Ö isi 

Begyakorlás. 
a) Hogy valójában elsajátították-e gyerme-

keim az új ismeretet, vagy sem, arról így győ-
ződöm meg! — Mennyi levegő lehet a tanterem-
ben? — Harmincöt m3, — mondják. — Az 
hány dm3? — Az előszobában mennyi levegő 
lehet? Az hány dm3? A ti szobátokban van-e 
annyi levegő, mint itt a tanteremben? — Miért 
nincs? — Vegyétek elő a táskátokat, becsüljé-
tek meg, mennyi levegő lehet benne! 

b) Kézimunkaórán készítünk dm3-t cirokból 
gombostű segítségével. 

c) A következő órán a m3-rel, dm3-rel való szá-
molást gyakoroltatom. 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Nemzeti Közoktatás. Április havi számának 
első cikkében Urbányi C. József a tanügyi 
tisztikar aktuális problémáit tárgyalja, követ-
kező cikkében pedig Móra László a tanítók fo-
kozottabb védelmét kívánná előmozdítani. Lel-
kes cikket írt Barabás Ilona Rákócziról, Jäger 
Péter a szociális nevelésről és Jurányi Béla az 
iskolai fegyelmezésről. Részletesen foglalkozik 
a lap a IX. Egyetemes Tanügyi Kongresszussal 
ós a pedagógiai szemináriumokkal. Budó Jusz-
tin dr. Budapest székesfőváros levéltárát is-
merteti. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Folyó évi május 
hó 1-i számának első helyén olvashatjuk azt a 
szép és lelkes emlékbeszédet, amelyet Finta 
Sándor tartott a IX. Egyetemes Tanítógyűlé-
sen. Beszédének minden szaván érzik a jó hazafi 
aggódása nemzetéért és a kitűnő pedagógus tu-
dása Hosszabb cikk keretében tárgyalja Bara-
bás András az új Tanterv szellemét, majd 
Gábor Géza dr. folytatja tanulmányát a ma-
gyartalanságok elleni védekezésről és küzde-
lemről. Ugyancsak részletes cikket írt Bendefy 
László a IX. Tanítógyűlésről, dr. Székely 
László a jó mondások népnevelő hatásairól, 
Bendefy László pedig az Eötvös-Alap és a 
Kalász gyűléseiről ír. Változatosak a lap tan-
ügyi hírei és tudósításai a nevezetesebb ese-
ményekről. 

Tanítók Lapja. Május hó 1-én megjelent szá-
mában első helyen közli vitéz Nyitray Károly 
tudósítását a IX. Egyetemes Tanítógyűlésről. 
Nagy József külön cikkben számol be arról a 
kihallgatásról, amelyen Tasnádi Nagy András 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár fogadta 
az Országos Református Tanítóegyesület kül-
döttségét. Külön kiemeli és idézi az államtitkár 
szeretettől áthatott szavait, amelyekből a re-
formátus tanítóság megnyugvással látja, hogy 
Tasnádi Nagy András államtitkár mennyire a 
lelkén viseli a tanítóság sorsát és mindent el-
követ, hogy átsegítse a nehéz időkön és bizto-
sítsa számukra a jobb jövőt. Ormós János foly-
tatja tanulmányát, melyben azt tárgyalja, hogy 
milyen tényezők befolyásolják károsan a tanító 
működését. Újhelyi Kálmán a mai élet kérdé-
seit tárgyalja, az Irodalom-rovat több most 
megjelent könyvet ismertet. 

Angol tanügyi lapokból. 

A házi feladat. 
A „The Schoolmaster <ß Woman Teacher's 

Chronicle" márciusi számában olvassuk a kö-
vetkezőket : 

Az utóbbi években nagyon sokat írtak és be-
széltek arról, vájjon célszerű-e az iskolás gyer-
mekeket házi feladattal terhelni. Hosszú érteke-
zések foglalkoztak azokkal a gyermekekkel, akik 
egész napjukat munkában töltik az iskolában, 
majd otthon ugyancsak munkában az estéjü-
ket. Ezt a képet összehasonlították a szülőkkel, 
akiknek munkaidejét korlátozzák a szakszerve-
zetek vagy a törvények. 
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A házifeladatok problémája nem olyan egy-
szerű. Nem lehet a kérdést azzal megoldani, 
hogy a házifeladatokat egyszersmindenkorra 
megszüntetjük. Nem szabad ugyanis elfelejteni, 
hogy nem az egész iskolai napot foglalják le 
elméleti tanulmányok, a nap egy része kéz-
ügyességet fejlesztő munkában, tornában, játék-
kal telik el. Ezek a foglalkozások változást és 
pihenést nyújtanak az értelmi tanulmány kö-
zepette és biztosítják a tevékenységnek azt az 
egyensúlyát, amely szükséges a fizikai erő és 
idegenergia, valamint az egészség megőrzésére. 
Ezeket a tényeket a szélsőséges felfogásúak tel-
jesen mellőzik és azt hangoztatják, hogy a gyer-
meknek otthon nem szabadna könyvet a kezébe 
vennie, hanem a szabadidejét csak játékkal, a 
szabadban való foglalkozással kellene eltölte-
nie. Sokszor hangoztatják — folytatja a cikk-
író —, hogy abban az esetben, ha az iskolai 
időt helyesen osztanák be, nem lenne szükség 
házi feladatra. Ez a vélemény nem veszi tekin-
tetbe azt a tényt, hogy a házifeladatnak meg-
van a maga sajátos értéke. Nem kell úgy te-
kinteni, mint valami pótlást az iskolai idő eset-
leges hiányainak kiegészítésére, hanem mint 
egyik módját a tevékenységnek, amelynek bi-
zonyos erkölcsi és értelmi kvalitása máskép 
nem érvényesülhet. Ha a gyermekek saját se-
gédforrásaikra vannak utalva, de az otthon 
rendelkezésükre álló könyvek és személyek se-
gítsége nem egészen megbízható, akkor kény-
telenek ezt a hiányt önálló kutatásokkal, egyéni 
gondolatokkal és elmélkedésekkel pótolni. En-
nek pedig az az eredménye, hogy észbeli erejük 
a gyakorlás folytán erősbödik s az önbizalmuk, 
a függetlenségük és a kezdeményező képessé-
gük növekedik. Sokan a felnőttek közül bizo-
nyára emlékeznek arra, hogy mint gyermekek 
estéken át birkóztak a házifeladatok problé-
máinak megfejtésével s ez csak komoly észmun-
kával sikerült. Az ilyen munka értéke nem a 
megoldásban, nem magában az eredményben, 
hanem az érte való kitartásban rejlett. 

Egyes iskolák azzal próbálkoznak, hogy az 
iskolai idő után lecke-órákat (preparation) ren-
deznek a tanítók felügyelete alatt. Elismerjük, 
hogy ilyen lecke-órák tartása nagyon is kívá-
natos bizonyos esetekben, pl. ha az otthon túl-
ságosan népes volta és más nem kívánatos kö-
rülmények következtében nincs biztosítva a ta-
nuló számára a háborítatlanság és a csend. De 
kizárólag ilyen lecke-órákra támaszkodni — 
úgy véljük — feláldozása bizonyos nevelő ér-
tékeknek, amik a házifeladatokhoz kapcsolód-
nak. Már magának a tanítónak a távolléte is 
önfegyelem szempontjából jóhatású lehet a 
gyermekekre nézve. Mint ahogyan nem okos 
dolog szociális szempontból az egyént teljesen 
felmenteni minden pénzügyi felelősség alól, az 
állam korlátlan gondoskodása folytán, éppen 
úgy nem helyes a gyermeket mentesíteni az ön-
ellenőrzés és önirányítás problémájától. 

Szükségtelen hangoztatnunk, hogy amit itt 
írtunk nem kívánja igazolni a gyermekeknek 
hosszú és kínos feladatokkal való túlterhelésé-
nek helyességét. De a házifeladat teljes eltör-

lését nem találjuk sem szükséges, sem célszerű, 
sem okos dolognak. 

The Schoolmaster and Woman 
Teacher's Chronicle. 
Német tanügyi lapokból. 

Megtakarítások az iskolai háztartásban. 
Viktor Obermann villachi tanító, egy takaré-

kossági rendelettel kapcsolatosan, a következő 
megszívlelésre érdemes tanácsokkal szolgál a 
tanítóságnak: 

A takarékossági rendelet nem azt kívánja, 
hogy a tanító lemondjon minden beszerzésről 
és kerüljön minden kiadást, hanem azt célozza, 
hogy a tanítóság a tanítás eredményességének 
veszélyeztetése nélkül, okos körültekintéssel re-
dukálja az iskolai kiadásokat és a szülők ter-
heit. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyobb 
megtakarítást lehet elérni, ha az iskola (illető-
leg az iskolafenntartó) egyszerre szerez be min-
den taneszközt valamennyi tanuló részére. Az 
osztálytanítótól mindegyik tanuló megkapja a 
szükséges füzeteket, rajzlapokat, ceruzákat stb. 
A beszerzési alapra a tehetősebb tanulók évente 
bizonyos kerek összeget (1—2 pengőt) fizetnek 
s az így begyűlt összegből lehet fedezni a sze-
gényebb tanulóknak ingyen juttatott taneszkö-
zök költségeit. Az ilyen központi eljárás elő-
nyei kézenfekvők. A nagyban való beszerzés 
folytán jelentékenyen olcsóbban lehet megkapni 
a taneszközöket, mint hogyha a tanulók külön-
külön szereznék be, s emellett a taneszközök 
tekintetében bizonyos kellemesen ható egyönte-
tűség uralkodik az osztályban. Az is nagy 
előny, hogy a tanulók azt kapják, amire való-
ban szükségük van. Ismeretes, hogy vannak 
olyan gyermekek, akik mindenféle haszontalan 
dologra kérnek pénzt a szüleiktől, azzal a meg-
okolással, hogy a tanító követeli azoknak a be-
szerzését. A közös bevásárlás rendszere ennek is 
elejét veszi. 

A szülőknek többnyire nincs idejük és ked-
vük időnként ellenőrizni gyermekeik taneszkö-
zeit; így azután némelyik tanuló ugyancsak 
tékozlóan bánik a taneszközeivel: kitépdesi fü-
zeteinek lapjait, csekély hibák miatt eldobálja 
a rajzlapjait, „elhegyezi" a ceruzáját, stb- Ha 
minden munkaeszközt az iskola bocsát a tanu-
lók rendelkezésére, akkor a tanítónak alkalma 
van időnként ellenőrizni a gyermekek felszere-
lését és dicsérettel yagy korholással rászorít-
hatja őket taneszközeiknek kímélésére és taka-
rékos használatára. Bizonyos ösztönző hatást 
lehet elérni azzal, hogy az egyes tanulók tan-
eszközhasználatáról vezetett jegyzéket kifüg-
gesztjük az osztályban, hogy a gyermekek lás-
sák, ki mennyit használt el ugyanannyi idő 
alatt, ki bánt takarékosan a taneszközeivel és 
ki pazarolt. így bizonyos versengés fog kifej-
lődni a tanulók között, hogy ki tud takaréko-
sabban bánni a füzeteivel, rajzlapjaival, ceru-
záival, stb. 

A legtöbb iskolában rajzfüzeteket használnak, 
holott az elemi fokon megfelelő szolgálatot 
tesznek a csőm agolópa pirosból vágott rajzlapok 
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is. Nein tekintve a füzetek használatának pe-
dagógiai hátrányait, mellőzésüket drága voltuk 
is kívánatossá teszi. A füzetbe rajzolt 1000 rajz-
hoz szükséges papírmennyiség ára két és fél-
szer nagyobb, mint a csomagolópapirosból vá-
gott 1000 darab rajzlapé. 

Nagy megtakarítást lehet azzal is elérni, hogy 
a tanulók maguk készítik füzeteiket. Olcsóbb 
írópapiroslapokat erősebb csomagolópapirosból 
készült borítékba fűznek, s már kész a célnak 
teljesen megfelelő és a készen vett füzetnél lé-
nyegesen olcsóbb irka. Itt több mint a harma-
dára lehet csökkenteni a kiadásokat. De még 
olcsóbb és több pedagógiai okból is ajánlatos 
az írásniunkát fogalmazvány-papirosból vágott 
negyedíves lapokon végeztetni s ezeket a lapo-
kat megfelelő karton-borítékban elhelyezni. 
1000 darab nyolclapos füzet mintegy 80 pen-
gőbe kerül; ezzel szemben a megfelelő számú 
negyedíves papiroslap a mappával együtt csu-
pán 2G pengőbe. A megtakarítás tehát itt is 
igen jelentékeny; nem is szólva a külön lapok 
használatának pedagógiai előnyeiről. 

Az iskola azonban nemcsak a szükséges ki-
adások célszerű redukálásával biztosíthatja ház-
tartásának egyensúlyát, hanem kisebb bevéte-
lekkel is, amelyekre a tanulók állal rendezett 
műkedvelő előadások, valamint az iskolai ün-
nepélyek adnak alkalmat- A falusi iskolák ezen-
kívül munkaszolgáltatás formájában is kap-
hatnak segítséget a szülőktől. A munkanélküli 
és a szegényebb szülők gyermekei ugyanis tel-
jesen ingyen kapnak az iskolától minden tan-
eszközt. Á tanító kellő tapintattal és ügyes fel-
lépéssel ráveheti az ilyen szülőket, hogy az is-
kola körüli fizikai munkában nyújtott önkéntes 
segítséggel ellenértéket adjanak a gyermekeik-
nek juttatott kedvezményekért. Mindig akad 
valami munkaalkalom az iskola udvarán, kert-
jében, fáskamrájában; s ha a tanító meg tudja 
teremteni a szülők és az iskola között a meg-
értő kapcsolatot, akkor ezek a munkák bizo-
nyára nem fogják terhelni az iskola számláját. 

Némely iskolaépületben hiányoznak a tanítás 
»céljaira, vagy a falak díszítésére alkalmas ké-
pek. Ezeknek a pótlásáról is könnyű gondos-
kodni. A különféle vállalatok, egyesületek, ide-
genforgalmi hivatalok szép, művészi plakáto-
kat adnak ki; ezeket szívesen bocsátják az is-
kola rendelkezésére, hiszen amúgy is propa-
ganda célra és ingyen szétosztásra készültek. 

Maga a tanító is sok szemléltető faliábrát 
készíthet egy kis ügyességgel; így pl. térkép-
vázlatokat, grafikonokat, táblázatokat, techno-
lógiai berendezések vázlatait, fizikai, földrajzi 
képeket (pl. a víz körforgása, felhőalakzatuk, 
stb.). 

Végül az iskolák együttműködésével is jelen-
tékeny összegeket lehet megtakarítani. Az olyan 
tanítási segédeszközök, amelyeket 'nem használ-
nak állandóan, egyik iskolából a másikba ván-
dorolhatnak. A szomszédos iskolák jól megszer-
vezett csereviszonyával minden iskola hozzá-
juthat a drágább taneszközökhöz is, amelyek-
ből esetleg csak egy van forgalomban az illető 
iskolák körzetében. Térképek, faliképek, diapo-
zitívek, filmek, mikroszkópok, fizikai műszerek 

és természetrajzi készítmények, nemkülönben 
egyes értékesebb szakkönyvek és folyóiratok 
lehetnek a tárgyai az iskolák közötti cserefor-
galomnak. 

Természetesen a takarékosság célját szolgáló 
tevékenység sok munkát és időt kíván a taní-
tótól. A nemzeti érdek mindenütt körültekintő 
beosztást és okos takarékosságot követel s a 
tanító a maga kis körében egyik hasznos té-
nyezője lehet ennek a nemzetgazdasági mun-
kának. Pädagogischer Führer. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Hóman Bálint és Szekfű Gyula: 
Magyar Történet. 

Az EgTOtgnii Nyomda kiadásában most je-
lent uiüga~Maffyar Történet második kiadá-
sának III. kötete. Hóman Bálint és Szekfű 
Gyula nagy művének első kiadása, mely a 
mai kor műveltségének és igényeinek meg-
felelően dolgozta fel nagy szintézisben a ma-
gyar történetet, a sorozat utolsó kötetének 
megjelenésekor teljesen elfogyott. Az Egye-
temi Nyomda a mű iránt megnyilvánuló szük-
ségletnek kielégítésére most a második kiadás 
megjelentetését valósítja meg. A második ki-
adás az eddigi hét, illetőleg a név- és tárgy-
mutatót magában foglaló nyolcadik kötettel 
szemben öt vaskosabb kötetben készül el oly-
módon, hogy az első kiadás anyaga ebben az 
öt kötetben oszlik el. Egyébként az új kiadás 
minden kihagyás nélkül tartalmazza az első-
nek teljes szövegét, sőt, miután az első kiadás 
megjelenése óta a tudományos irodalomban 
több nevezetes anyag és felfogás merült fel, 
ezeknek felhasználásával az új kiadás ki is 
bővült. Külön kiemelendő, hogy az első ki-
adás köteteinek végén lévő irodalmi utalások, 
melyek együttvéve a Magyar Történetnek se-
hol máshol. eddig nem található teljes biblio-
gráfiáját nyújtják, szintén bevétettek a má-
sodik kiadásba, sőt az azóta megjelent kriti-
kára és irodalomra vonatkozó felvilágosító és 
polemikus részletekkel is bővültek. Az új 
publikáció legelső kötete a Szekfű Gyulától 
megírt XVI. és XVII. századot, illetőleg a 
XVII. század első felét tartalmazza és ezt 
fogják felváltva követni a két szerzőtől írt 
további kötetek. Az Egyetemi Nyomda meg-
változtatta az első kiadásnak monumentálisba 
hajló nagy formátumát és ehelyett könnyen 
kezelhető nyolcadrét köteteket ad ki, melyek-
nek külseje és beosztása a magyar nyomda-
technikának kimagasló teljesítménye. A zöld-
színű, félbőrkötéses sorozat ára a korábbi ki 
adás árához képest lényegesen alacsonyabb; 
mindössze 78-— pengő. Ez a tény is bizonyára 
hozzá fog járulni a legtökéletesebb magyar 
történet széleskörű elterjedéséhez. 

Trianoni Magyarország védhetetlen határai. Újabb 
tanulmány jelent meg dr. Olay Ferenc egyetemi bíi=. 
gántanár. kultúrtörténeti író tollából francia nyelven 
„Les frontiéres de Iá Hongrie de Trianon"' (Trianünl-

Magvarország határai) címen. Az írásból felzokog e 
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szerencsétlen nemzet súlyos és a történelemben párat-
lan tragédiája. Nem megszokott, száraz felsorolása 
mélyen sajnálatos adatoknak, hanem az író sugallatos 
műve arról a sebről, amely mindaddig marni, marcan-
golni fogja a magyarság életét, amíg a világ hatalma-
sainak jobb belátása és a felülkerekedő igazságérzet 
meg nem változtatja a mai helyzetet. Szomorú, vért 
felkavaró események, egy nemzet sírbatétele és teme-
tése vonulnak el szemeink előtt s hogy a szerző gon-

, dolatát átvegyük, abban összegezhető, hogy nem hal 
meg az a nemzet, amelyben erős hit él s rendületlenül 
bízik a feltámadásban, az örök igazságban, boldogabb 
jövőben. 

Másfél évtized alatt felgyülemlett adatok alapján 
ismerteti a munka, hogy a békekonferencián mily 
könnyelműséggel, tudatlansággal és könnyedséggel 
rombolták le ezeréves határainkat s állapítottak meg 
újakat, amelyek a legelemibb védhetőséget sem bizto-
sítják a megmaradt országcsonknak, sőt további meg-
rohanásunkra biztosítanak kedvező stratégiai helyzetet 
a testünkből jutalmazott kis szövetségeseknek. 

Különösen a rosszul informált francia közvélemény-
nek felvilágosításához az igen tárgyilagos és nobilis-
hangú tanulmány jelentős mértékben járul hozzá. De 
a világ minden népe részére éppúgy forrásművet je-
lent. Ismerteti Lloyd George, H. Nicolson, Temperley, 
Seton-Watson, Masaryk, Benes, a francia politikusok 
— ellenfeleink és barátaink — álláspontját egyaránt. 
A francia képviselőházban és szenátusban elhangzott 
beszédek közül többet idéz s a hírhedt Millerand-féle 
kísérőlevél körül támadt és mesterségesen szított za-
vart is leegyszerűsíti s az eredeti és valóságnak meg-
felelő tényállást ismerteti. A békeszerződéssel elszakí-
tott területek statisztikai adatainak felsorolása után 
nem mulasztja el szerző a többi békeszerződés területi 
rendelkezésérc sem rámutatni. Pár rövid szóval meg-
ismerjük a kirívó eseteket, amikor egy-egy vasúti vo-
nal. országút, birtok, város vagy falu megszerzése ér-
dekében a magyar nyelvhatárnál sokszor száz kilo-
méterrel beljebb vonták meg a határt, vagy a világ-
hírű árvédelmi berendezéseinket szakították ízekre. 
Ismerteti azt az irányzatos munkát, amellyel ismert 
oldalról a béketárgyalások hatalmait félrevezették. 
E célból bővebben tárgyalja David Hunter-Miller és 
Harold Nicolson vonatkozó érdekfeszítő munkáit. 

A történetírót jellemző nagy gonddal és lelkiismere-
tességgel megírt munka a mai magyar határoknak a 
megértés szellemében és békés úton valő megyáltozta-
tását szorgalmazza s az előadottak szerint nemcsak a 
külföldi, hanem a magyar közönségnek is megfizethe-
tetlen szolgálatot tesz c nagyjelentőségű kérdés rend-
szeres feltárásával, hogy így igazunkat bármikor tár-
gyilagosan és tudományosan lehessen képviselni. Kü-
iön kell kiemelnünk, bogy e jeles tanulmánynak a 
tanítóságot és ifjúságot kell leginkább áthatnia s így 
nem hiányozhatik egy tanítói vagy ifjúsági könyvtár-
ból és előadások, dolgozatok céljaira sem nélkülözhető. 

A munka, amely 100 oldal terjedelemben és 36 nagy-
érdekű térképpel ellátva a Magyar Nemzeti Szövetség 
áldozatkészségét dicséri, példányonként fűzve 1 pengő 
50 filléres árban (tíznél több rendelésnél engedmény) 
megrendelhető minden könyvkereskedésben vagy a 
Magyar Nemzeti Szövetség könyvosztályánál (Buda-
pest, V, Géza-utca 4). 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Else Croner: Die Psyche der weiblichen Ju-

gend. (A leányifjúság lelki alkata.) Langen-
salza. 1935. Hatodik kiadás, 105. lap. A Pädago-
gisches Magazin 996. füzeté. 

A világszerte hódító és uralkodó pszicholo-
gizmus ellenére nem vetnek kellő siilyt a ser-

dülő leányoknak olyannyira szükséges lélektani 
megismerésére, amire nézve már természetük-
nél fogva a nőket hivatottabbaknak tartjuk a 
férfiaknál. Ennek a mindenkor időszerű köve-
telésnek kielégítésére kiváló felkészültséggel 
rendelkezik e derék könyvecske szerzője: nem 
laboratóriumokban végzett különálló és gyak-
ran mesterkélt kísérletekkel és táblázatokkal 
dolgozik, hanem anyagát, megfigyeléseit mind-
végig a való életből meríti és a tiszta, spran-
geri „megértő" lélektan alapján, helyenként át-
szellemült költői nyelven sorakoztatja fel előt-
tünk élőképek alakjában. Ez az üdítő életközel-
ség vonul végig az egész könyvön, amelyen a 
valóságok meglátása és méltatása lépten-nyo-
mon kiütközik. Milyen megható a maga termé-
szetességében pl. a következő mondat: „A fa-
lusi leányifjúság lelkét nem tankönyvekből le-
het megismerni; itt csak egy vezérfonal kínál-
kozik: saját meglátás, szeretettel teljes meg-
figyelés és együttes átélés, gyakorlati tapasz-
talat" (77. 1.). 

Már maga az anyag tagolása, világos elren-
dezése pedagógiailag és filozófiailag iskolázott 
főre vall. Amint elénk állítja a fiatal leánynak 
öt főtípusát (anyai, erotikus, romantikus, jó-
zan, intellektuális), mindegyiknél utalva arra, 
hogy a nevelésnek miben és hogyan kell javí-
tóan és kiegészítőén közbelépni, hellyel-közzel 
szembeállítva a megfelelő fiú-típusokkal: saját 
ismertségünk köréből szinte ráismerünk a jel-
lemző mintákra. Itt helyesen utal arra, hogy 
bár a típusok kerekdedségük ellenére rendesen 
részben érintkeznek is, a történeti kortól nem 
képesek magukat függetleníteni és mindenkor 
magukon viselik annak különleges jellegét. Az 
anyai típussal, úgymond, valamivel érettebb 
korban gyakran találkozunk a tanítónőképzők-
ben. A tanítói hivatás legkiválóbb képviselő-
nőitől valami anyaszerű lényeg elválaszthatat-
lan. A józan típusról finom gúnnyal jegyzi 
meg, hogy a „szerelem" erős kifejezést a „haj-
lam"-mal pótolják. Külön fejezetben foglalko-
zik a leány viselkedésével az emberiség nagy 
kérdéseivel szemben: itt szóba kerül a faji és 
vallási probléma, barátság, szeretet, művészet. 
„Az első szerelem sajátos mélyítő hatással van: 
ahogy a zivataros eső a vetéseket megterméke-
nyíti, azonképpen érleli az első boldogtalan sze-
relem is a fiatal leányt." Itt kerülnek szóba az 
olvasmányok is. Az élet kellő közepébe vág „A 
fiatal leány a nép egészében" c- fejezet, amely 
sorra veszi a leány szerepét a családban, az is-
kolában, a különböző életpályákon, a falun és 
az államban. Szerzőnk nem híve az internátusi 
nevelésnek, amely nem engedi a nő személyisé-
gét' teljesen és úgy kifejlődni, mint a család-
ban. A fegyelem és a lelki behatás szempontjá-
ból határozottan ellenzi a koedukációt is. Fe-
lette figyelemre méltó „A leánytanító tízparan-
csolata" az 50—51. lapon. Az államhoz való vi-
szony a legújabb átalakulással kapcsolatban 
gyökeresen megváltozott: ma a német leányok 
a nép és az állam tagjainak érzik magukat, 
egy cél, egy nép. egy egységes birodalom felé 
törekszenek. Fontosnak tartjuk szerzőnknek ab-
beli megállapítását is, amely szerint a 20. életév 
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köriil a leányok érettségének második korszaka 
jelentkezik. Külön fejezet szól a pszichopatikus 
leányokról (7 esettel), akiket talán az előző 
típusokhoz lehetett volna sorakoztatni. A záró-
fejezet világosan és áttekinthetően foglalja 
össze a könyvnek főbb eredményeit és külön 
méltatásra érdemes: a háborúelőtti liberális 
leánynevelési módszer az „új erkölcs" jegyében 
állt és háttérbe szorította az önzetlen szolgálás 
eszményét, míg a harmadik birodalomban a 
nemzeti szocialista eszme szolgálatába szegő-
dött. Ezzel kapcsolatban három kérdés merül 
fel, amelyekre szerzőnk tagadó választ ad: 1. 
Eltűnnek-e a jövőben a szellemi típusú nők1? 
2. Tévútra vezetnek-e a magasabb tanulmányok 
valamennyi leánynál1? 3. Alacsonyabb színtájra 
szorítandó-e a leánynevelés'? A német leány-
nevelésnek betetőzése az igazi házasságra való 
nevelés, amely telítve van az egyénnek hármas 
felelősségtudatával: a környezettel, néppel és 
állammal s önmagával szemben. Erre az örök 
német leánytípusra van szüksége az új Német-
országnak, ettől függ a birodalom jövője, 
örökkévalósága. 

Szülők, akikre leányaik nevelése, tanítók és 
tanárok, akikre a leányok tanítása hárul, nagy 
haszonnal forgathatják ezt az eszményi realiz-
mustól átszőtt könyvecskét, amelyet a most 
megjelent hatodik kiadás önmagában ékesszó-
lóan ajánl. Bár a német viszonyok és fajiság 
eltérnek a miénktől, sok megszívlelésre méltót 
találunk benne, mert két vezető alapfogalma: 
Erkölcsiség és Haza számunkra is váltig irány-

O j elvül kell hogy szolgáljon. k f . 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 
A Kisdednevelők Országos Egyesületének 

pestvármegyei köre_ folyó hó 6-án Soroksáron 
tartotta meg évi rendes és ezúttal tisztújító köz-
gyűlését. A több száz tagot számláló óvónői 
kör impozáns, magasnívójú közgyűlését Benlcő 
Anna óvónő elnöki megnyitója vezetett be, ki 
költői tollal rajzolta meg a mai idők forrongó 
világzajának tavaszi napsugárként mosolygó 
pendantjául a lelkes nevelői munkát végző kis-
dedóvónők foglalkozásának színterét. A köz-
gyűlésen megjelent Rákos István kir. tanácsos, 
az Országos Tanítószövetség elnöke, ki lelkes 
felszólalásában megértéssel szólt a jelenlevők-
höz, biztosítva az óvónői kart a tanítóság test-
véri együttérzéséről. Végh József budapesti áll. 
óvónőképzőintézeti igazgató, a K. O E. ügy-
vezető alelnöke üdvözölte a kört szerető meleg-
séggel. Sugár Béla pestszenterzsébeti áll. elemi 
iskolai igazgató, a vármegyei tanítóegyesület 
nevében beszélt; magasnívójú előadásban vá-
zolva a kisdednevelők szociális munkáját. A 
tárgysorozat rendjén dr. Bató László budapesti 
áll. óvónőképzőintézeti zenetanár tartott nagy-
értékű módszertani előadást „Az ének és a 
hegedű szerepe a kisdedóvodában" címmel. 
„Az óvoda és iskola kapcsolatáról" Bodó Lajos 
soroksári áll. elemi iskolai igazgató elmélke-
dett igen hatásosan. A soroksári áll. óvónők 
köziil Flittner Júlia, Papp Endréné, Vámossy 

Mária és Auer Anna Mária játékbemutatókat 
tartottak, a jelenvoltak nagy gyönyörűségére. 
A közgyűlésen megjelent még Véghelyi Dénes 
kir. tanfelügyelő, főtisztelendő Kovács Antal 
pápai kamarás, a soroksári áll. iskolák és óvo-
dák gondnoksági elnöke, Galla Endre, az Áll. 
Tanítók és óvónők Orsz. Egy. elnöke, Clement 
Erna, a „Néptanítók Lapja" kiküldötte. Gruber 
Béláné áll. szakfelügyelő óvónő, Stelly Gizella 
székesfővárosi szakfelügyelő, Bojkó Antal, 
di-. Tóth Antal óvónőképzőintézeti tanárok, 
Klemewtisz Ilona h. iskolai igazgató, Papp Má-
ria fővárosi óvónő, a K. O. E. titkára és sok 
nevelésügyi barát. Közgyűlés után az óvónői 
kar megkoszorúzta a hősök díszes emlékművét, 
hol az egyhangú lelkesedéssel újonnan megvá-
lasztott elnök, Benkő Anna, mondott szép emlék-
beszédet. A közgyűlést befejező közebéd a késő 
délutáni órákig tartott kedélyes hangulatban. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 
Pedagógia szeminárium. A bihari tankerület 

vezetője, dr. Jakab László kir. tanfelügyelő 
Derecskén pedagógiai szemináriumot rendezeti— 
mintegy 40 tanító részvételével, melyen a helyi 
közületek vezetői is megjelentek s közvetlen 
közelről szemlélhették az ismeretek nyújtásá-
nak gyönyörűséges munkáját. Jelen voltak: 
Vadon Béla ref. lelkipásztor, dr. Borbély Gyula 
járásbírósági elnök, dr. Mariay Barna főgond-
nok, főszolgabíró, Miskolczy István országgyű-
lési képviselő, Kovács Béla községi főjegyző, 
Nagy Domokos polgári iskolai és Czakó József 
gazdasági iskolai igazgató. 

A szemináriumot dr. Jakab László kir. tan-
felügyelőnek a földrajztanításról szóló érteke-
zése vezette be. A pedagógiai tudomány s a 
lélekismeret meggyőző érveivel bizonyította be, 
mennyire nagyfontosságú e tantárgy az állam-
polgári öntudat nevelésének szempontjából. 

Ezután Molnár József sárándi tanító föld-
rajztanítása következett. Az V. osztályban Hol-
landiáról tanított. Ezután Nagy József derecs-
kei tanító mintatanítása következett a körről, 
ugyancsak az V. osztályban. 

Az értékes tanításokat a kir. tanfelügyelőnek 
a tanügyi közigazgatásra vonatkozó s a közel-
jövőben várható újítások ismertetése követte. 

h í r e k 
Tasnádi Nagy András kultuszállamtitkár 

a nyolcosztályú népiskoláról és a 
magasabbrendű tanítóképzésről. 

Lapunk előző számában, a IX. Egyetemes 
Tanítógyűlésről szóló tudósításunkban, Tasnádi-
Nagy András kultuszállamtitkár beszédének a 
nyolcosztályú népiskolára és a magasabbrendű 
tanítóképzésre vonatkozó részét nem közöltük 
híven. Az államtitkár úr ugyanis ezeket mon-
dotta: 

— Ma megcsonkított nyolcmilliós népünk éle-
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tében különösen nagy szerep vár a tanítóságra. 
Nemcsak ismereteket, hasznos tudományokat 
kell a gyermek lelkébe vinni, hanem ki kell fej-
leszteni a serdülő gyermek lelkében szunnyadó 
erkölcsi erőket, hazafias, becsületes magyar 
embereket kell nevelni belőlük. A kultuszkor-
mány jól ismeri a tanítóság kívánságait. A 
nyolcosztályú népiskola megvalósítására több 
helyen kísérletek folynak. Ez a kérdés azonban 
nagyjelentőségű pénzügyi kérdés is, melynek 
megoldása újabb terheket jelent, már pedig a 
falun élő tanítók jól tudhatják, hogy ma nem 
lehet újabb terheket róni a népre. Bízik abban, 
hogy a magyar tanítóság tudása, hazafisága és 
önfeláldozó szelleme magasabbrendűvé tudja 
tenni a népoktatást újabb intézmények létesí-
tése nélkül is. 

Az iskolánkívüli népművelés előgyakorlatai. 
A kőszegi állami tanítóképző-intézet az ifjú-
sági önképzőkör munkakörébe beállította az 
iskolánkívüli népművelést. Bognár Gyula 
tanítóképzőintézeti tanár minden második hét-
főn, önképzőköri keretek között, népművelési 
gyűlést rendez, amelyen a felsőbb tanfolya-
mok növendékei népművelési előadásokat tar-
tanak a Népművelési Tájékoztató szellemében. 

A Katolikus Háziasszonyok közgyűlése. Folyó 
évi április hó 29-én tartotta meg ez évi köz-
gyűlését a Katolikus Háziasszonyok Országos 
Szövetsége. A közgyűlésen Anna főherceg-
asszony elnökölt. A főhercegasszony meg-
nyitója után Szegedy Masszák Aladárné el-
nöki beszámolót mondott, utána Istvánffy 
Elemérné főtitkári jelentését adta elő, majd a 
Szövetség különböző működési ágainak: a ház-
tartási alkalmazottak védelmével és oktatásá-
val foglalkozó Szent Zita Körnek, az idegen 
és védtelen nőket segítő vasúti missziós szak-
osztályiak, továbbá a háztartási, a varrótan-
folyam és az ifjúsági szakosztályoknak elnö-
kei számoltak be tevékenységükről. Vala-
mennyi beszámoló a Szövetség céltudatos is-
kolánkívüli népművelési munkájáról tett tanú-
bizonyságot. Ez a sokágú eredményes munka 

szervesen illeszkedik bele a katolikus gyakor-
lati családvédelem munkakörébe. De elméleti 
úton is foglalkoztak családvédelemmel, mert 
— amint azt az elnöki beszámoló előadta — a 
Szövetség az Élet iskolája című előadássoro-
zatát ez évben teljesen a családi eszme ápolá-
sának szentelte. 

A tevékenység ismertetése után Mészáros 
János érseki helytartó ünnepi beszéde követ-
kezett. A közgyűlést Szekeres Bónis bencés-
atya zárta be és az egybegyűltek részére a 
házi kápolnában litániát mondott. 

A budapesti VII. ker. tanítónőképző magyar 
ünnepélye és zászlóavatása. A budapesti Dam-
janich-utcai tanítónőképző magas színvonalú 
s a szokott iskolai ünnepélyeket meghaladó 
ünnepet rendezett április 28-án az Urániában. 
Az ünnep műsora csupa magyar számból ál-
lott, még pedig néptanilag minden tekintetben 
kifogástalan, gyönyörű népi jelenetekből. A 
szebbnél-szebb népénekek, táncok és képek, 
amelyeket az intézet növendékei soloszámok-
ban és csoportokban adtak elő kiváló ügyes-
séggel, tulajdonképen keretül szolgáltak a 
zászlószentelési ünnepnek. A zászlóanyai tisz-
tet a Kormányzóné őfőméltósága vállalta. Kiss 
József tanítóképzőintézeti igazgató zászlóavató 
beszédet mondott, melynek befejezésével az 
intézet nevében fogadalmat tett azoknak az 
eszményeknek hűséges ápolására, amelyeket a 
tanítónőképző új zászlója jelképez. A nagy-
számú és előkelő közönség sűrű tapsokkal 
adott kifejezést örömének és lelkesedésének s 
azzal a felemelő érzéssel távozott az ünnepély-
ről, hogy a magyar tanítónők fiatal nemze-
déke méltó arra a nemzeti feladatra, amelyet 
a jövendő magyar élet fog elébe állítani. Az 
ünnepély rendkívüli sikere az intézet igazgató-
ján kívül Csukás Zoltán tanítóképzőintézeti ta-
nárnak, továbbá Krizsanecné Németh Edit, 
Latzin Ilma tanítóképzőintézeti tanárnőnek és 
Róka Éva tánctanárnőnek köszönhető. 

Újpest megyei város Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottsága családvédelmi sorozatá-

T A N t G 1 I K A P T Á R . 

— Május hónap második felére. — 
Május 16. (1806.) Született Hanolder János veszprémi 

püspök, ki 50.000 forinttal megvetette alap-
ját a budapesti Ranolder-intézetnek. 

Május 17. (1788.) Meghalt Felbinger János német és 
magyar pedagógus, ki Mária Terézia és 
II. József alatt az osztrák, majd a magyar 
iskolaügyeket vezette. Methodenbuch-ja ma-
gyar nyelven is megjelent. 

Május 18. (1849.) Meghalt Heinsius Tivadar német pe-
dagógus, kinek „A hazai neveléstan"-át 
(1846) Fábin Gábor fordította magyarra. 

Május 19. (1883.) Joanovics György közokt. államtit-
kárt, tanügyi írót, a Szabad Lyceum elnö-
két, az Akadémia tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta. 

Május 20. (1899.) Wlassics Gyula minisztersége alatt 
kiadják az iskolák ú j tantervét. 

Május 21. (1837.) Született Schenckendorff Emil po-
rosz pedagógus, kinek a slöjd és az ifjúsági 
játékok meghonosítása Németországban kö-
szönhető. 
(1926.) Becker porosz közokt. miniszter Bu-
dapesten viszonozza Klebelsberg látogatását. 

Május 23. (1879.) Eötvös József báró, a felelős kor-
mány] vall.- és közokt. miniszterének szobrát 
Budapesten leleplezik. 

Május 24. (1898.) Mártonfy Márton hírneves pedagó-
gusunk megkapja az osztálytanácsosi címet. 

Május 27. (1867.) Huszonhét lelkes nő — Veres Pálné 
vezetése alatt — kimondja egy nőképző-
egyesület és egy leányiskola felállításának 
szükségességét. V. P.-né 1000 forintot ad. 

Május 31. (1855.) Meghalt Bloehmann Károly német 
pedagógus, a drezdai Bloehmannsche Insti-
tut (1834) megalapítója. 
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ban folyó évi április hó 9-én Imre Sándor 
dr. ny. államtitkár, egyetemi ny. r. tanár 
tartotta meg előadását az újpesti Városháza 
közgyűlési termében, „A családi élet hatása a 
gyermek sorsára" címen. Az előadó azt fejte-
gette, hogy a család védelmének legjobb 
módja, ha minden gyermekkel egész életére 
kihatóan megéreztetjük, hogy mit jelent a csa-
lád. Ha a család irányítói, a szülők, felelőssé-
gük teljes tudatában úgy tudják alakítani a 
családi életet, hogy az még felnőtt gyermekük 
számára is menedékhely marad, amely az 
igazságos büntetések és a külső méltatlansá-
gok elviselését egyaránt enyhíti, akkor a 
gyermek nem idegenedik el családjától soha és 
ragaszkodása a család sértetlen fennmaradá-
sának legfőbb biztosítéka. A szép és gondola-
tokban gazdag előadást a polgármesterrel és 
a város vezetőségével az élén, a szülők és ne-
velők hatalmas tömege hallgatta meg. 

Népművelőképző tanfolyam a Balatonnielléki nép-
művelők részére. Régi óha j , kedves terv és fontos kí-
vánság válik valóra a Balatonvidéki népművelők 
szakértekezletének a megrendezésével . Ezzel az al-
k a l o m m a l első esetben gyűlnek össze a népművelők 
.,a t á j -ku l tú ra" kérdése inek a megtárgya lására és ez-
i r ányú népművelői t eendők leszőgezésére. 

Az értekezlet kezdeményezője , p r o g r a m m - és i rány-
m u t a t ó j a dr. To rmay Béla á l lamt i tkár , a Balatoni 
Intéző Bizottság elnöke és dr. Nevelős Gyula min. ta-
nácsos . Ok nemcsak szellemi támogató i a nemes gon-
do la tnak , hanem megteremtői a m u n k a keresztülvi-
teléhez szükséges anyagi eszközöknek. A bala tonment i 
h á r o m vármegye (Somogy, Zala, Vas) Népművelő Bi-
zottságai nagy megértéssel tették m a g u k é v á az érde-
kes tervet és hoznak áldozatot a n n a k keresztülvite-
léért. Az értekezlet igazgatója vitéz dr. Barnabás Ist-
ván, Zala vármegye ki r . tanfelügyelője. A vezetésben 
résztvesznek az említett bá rom vármegye népművelési 
vezetői is. 

A há romnapos ba la ton i népművelő értekezlet ideje: 
jú l ius 5., 6., 7. Helye: Bala tonfüred. A résztvevők 
s z á m a : 100. Ezek között egyenlő részben szerepelnek 
a somogyi, a zalai és a veszprémi népművelők, úgy-
min t taní tók, lelkészek, jegyzők, o rvosok stb. 

A balatoni t á j -népművelő szakértekezlet pro-
g r a m m j a felöleli mindazon kulturális, népművelési kér-
déseket , amelyekkel t isz tában kell lenni azoknak, 
ak ik e vidék népmüvelés-ügyének tevékeny munká-
sai. Itt kell megál lapodásra jutniok a z o k r a a teendőkre 
nézve is, amelyek elvégzése vérbeli népművelői kö-
telesség. 

A munka te rv szerves kiegészítő része a Balaton 
te rmésze t i szépségeinek kulturális, tör ténelmi, vala-
min t népművészeti é r téke inek a helyszínen való meg-
ismerése. Ezt a célt f o g j á k szolgálni a t anu lmányi ki-
rándu lások . Úgyszintén az ez a lka lommal megtar tot t s 
Ba la tonró l és Göcsejről szóló képvetí tések és azok-
hoz fűzö t t szabadelőadások. 

A tanfo lyam részletes munkatervére stb. vonatko-
zólag még a lka lomadtán visszatérünk. 

Magyar Hazám: Dezső Lipót kir. tanfelügyelő Ma-
gyar Ilazám c. fö ld ra jz i segédkönyvének II. kiadása 
m á j u s hó közepén je lenik meg. 521 mélynyomású mű-
vészi képpel, megyék és vidékek szerint csoporto-
sítva. A vk. miniszter ú r az elemi i skolák és közép-
iskolák által elsősorban megveendő könyvek jegyzé-
kébe sorozta. Az egyházi főhatóságok is a jánlo t ták . 
A népművelési könyv tá rak részére miniszter i leg en-
gedélyezve. Nélkülözhetetlen segédkönyv a fö ldra jz 
t an í tásáná l . Ára 3 pengő 90 fillér (és a postaköltség). 
Megrendelhető a szerzőnél, Szombathelyen. 

A gyümölcs meghosszabbítja az életet. Érdekes és az 
iskolánkívüli népmüvelés szempon t j ábó l külön is figye-
lemreméltó az a megállapítás, amelyet az 1930. évi 
népszámlálással kapcsola tban tett Nagykőrös városa . 
A népmüvelés ada ta inak vizsgálatánál feltűnt, hogy a 
város kültelki lakosai között több az öregember, min t 
a belterületiek közt . Ennek a jelenségnek, okát keresve, 
a város közművelődési osztálya azt is észrevette, hogy 
a külterület egyes részein igen el térő az öregek és a 
fiatalok a r ányszáma . Vannak a város i ha tá rnak o lyan 
dülöi, amelyeken száz ember közül tizenhét ha tvan 
éven felüli embe r t talált a népszámlálás , míg m á s te-
rületeken száz ember közül csak ke t ten-hárman ér ik 
el a ha tvanadik életévet. A további vizsgálódás végül 
is oda vezetett, hogy ez a jelenség alighanem a rend-
szeres (jyümölcsevéssel van kapcsola tban . Olyan dűlő-
kön ugyanis, aho l rendszeresen és nagyban folyik a 
gyümölcstermesztés , nagyobb az öregek a rányszáma , 
ahol pedig kevesebb a gyümölcs, vagy egyál ta lában 
nincsen gyümölcstermelés, ott kevesebben érik el a 
hatvanéves é le tkor t . 

Címadományozás. A Kormányzó Ür átlagon felül i 
háborús te l jes í tményük elismeréséért vitéz Szalay J enő 
áll. taní tónak a századosi, Kusztos Sándor áll. isk. 
igazgatónak a főhadnagyi r end fokoza t címét adomá-
nyozta. Mindket ten az ambrózfa lva i áll. elemi iskolá-
ná l működnek . 

Huszonötévi találkozó. Fe lkérem volt osztálytársai-
mat , akikkel az Ungvári Kir. G. Kath. Taní tóképző-
ben 1910. év jún iusában együtt képesítőztünk, hogy 
a huszonötévi ta lá lkozónk előkészítése céljából c ímü-
ket velem közölni szíveskedjenek. Tekintve, hogy 
Ungvár megszál lás alatt van, javasla tot is kérek a 
találkozó helyének megál lapí tására . Rusznák Imre is-
kolai igazgató, T o r n y o s p á k a , Szabolcs m. 

Félszázados jubileum. Bensőséges keretek közöt t 
ünnepel te meg a ha jdudorogi görögkatol ikus egyház 
Lelesz György székesegyházi k á n t o r 50 éves szolgá-
lati jubi leumát . Népes gyűlés ke re tében és meleg sza-
vak kíséretében nyúj to t ta át P a p p János tb. kano-
nok a jub i l ánsnak Miklóssy I s tván ha jdudorogi me-
gyéspüspök e l i smerő leiratát. A gör. kat. taní tók or-
szágos egyesületének nevében Reskó János elnök iid 
vözölte a jubi láns t . Üdvözlő beszédében rámuta to t t 
a r ra , hogy Lelesz Lajos harcos k a t o n á j a volt a n n a k 
a mozgalomnak, amely megteremtet te és életre hívta 
a ha jdudorog i m a g y a r gör. kat . püspökséget és aki-
nek a jká ró l e lőször szálltak zengzetes magyar nyel-
ven görög r i tusú egyházi éneke ink a magyarok Iste-
néhez itthon, sőt még Rómában is! A volt taní tvá-
nyok nevében Posta Lajos dohánybevál tó hivatal i 
főtiszt, a ha jdúság i kar társak nevében pedig Lengyel 
János igazgató-taní tó üdvözölte. — A székesegyházi 
énekka r Bába László karnagy vezetésével a „Hiszek-
egyet" és a „Himnusz t " ' adta elő. 

Értesítés. Kérjük azokat az olvasóinkat, akik 
Éltes Mátyásnak lapunk április hó 15-i számá-
ban Tanítói egyéniségek című cikkében foglalt 
kérdésre felelni akarnak, hogy azt ne a szerző-
höz, hanem lapunk szerkesztőségéhez küldjék be. 

Találkozó. Akik 1885-ben, vagyis 50 évvel ezelőtt 
végeztük Győrött a kir. kat. taní tóképzőt , az 50 éves 
találkozó megál lap í tása végett közö l jék címüket Teli 
Béla nyug. igazgatótanítóval Ráró , Győr megye. 

Halálozás. Bobik János, kispesti Hor thy Miklós-úti 
áll. isk. igazgató-tanító, a Fehér Ház tagja, folyó évi 
ápri l is hó 5-én, életének 60. évében Kispesten elhúnyt . 
A temetésen az eltávozott ka r t á r sa t Markó La jos igaz-
gató búcsúztat ta meleg szavak kíséretében. —• Székely 
János nyugalmazot t re formátus taní tó , volt ipariskolai 
igazgató, életének 60. évében folyó hó 15-én elhúnyt . 
Temetése folyó hó 16-án volt a makói r e fo rmá tus 
ó-temetőbe. — László József nyug. igazgató-tanító 
m u n k á s életének 63. évében, közel félszázados taní tó i 
munkásság után, m á j u s hó 1-én Hor ton meghalt. 
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68. évf,-

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1935. évi 2353/eln. számú rendelete a tényleges 
és nyugdíjas közszolgálati alkalmazottak gyer-
mekei részére az 1935. évi nyári hónapokra 
szóló vasúti arcképes igazolványok érvényesí-

tése tárgyában. 
1. 

Valamennyi alárendelt hatóságnak és intéz-
ménynek. 

Az állami, törvényhatósági, községi, feleke-
zeti stb. alkalmazottak és nyugdíjasok igény-
jogosult gyermekei részére a folyó évi nyári 
hónapokra (június 15—szeptember 15) szóló 
arcképes vasúti igazolványok érvényesítése 
folyó évi május hó 16-án megkezdődik. 

Az igazolványok érvényesítése, illetve az új 
igazolványok kiállítása az eddigi feltételek 
mellett történik, tehát az 1932. évi 1694/eln. sz. 
rendeletben foglaltak (lásd Néptanítók Lapja, 
1932. évi 11. szám) a folyó évre nézve is irány-
adók. 

I I . 
Főtiszt. Egyházi Főhatóságoknak. 

A tényleges és nyugdíjas közszolgálati al-
kalmazottak gyermekei részére a nyári év-
negyedre szóló arcképes igazolványok érvé-
nyesítése tárgyában kiadott rendeletemet, szí-
ves tudomás és további eljárás végett, van 
szerencsém tisztelettel közölni. 
A ni. kir. Testnevelési Főiskola 1936—37. tanévi első 
évfo lyamára való felvételek pá lyázat i hirdetése férfi-

hallgatók részére. 

A m. kir. vallás- és közokta tásügyi miniszter úr 
93.552—935. VII-2 ü. o. számú rendeletével a m. kir. 
Testnevelési Főiskola 1936. év szeptemberében kez-
dődő 1936—37. tanévi I. év fo lyamára 20 férf ihal lgató 
felvételét engedélyezte. A t anu lmány i képzés időtar -
t a m a 4 év, illetőleg 8 félév. A felvételre pá lyázha tnak 
elsősorban azok, akiknek középiskolai érettségi bizo-
nyí tványuk, vagy elemi iskolai taní tói oklevelük van, 
másodsorban és kivételesen azok, akik kiváló ered-
ménnyel felső kereskedelmi iskolai, vagy felső mező-
gazdasági iskolai érettségi vizsgálatot tettek, amennyi -
ben nőtlenek és 30. életévüket még nem töltötték be. 
A felvételnél a budapest i „ P á z m á n y Péter" tudomány-
egyetem bölcsészeti s orvosi k a r á n a k hallgatói előny-
ben részesülnek. Ez utóbbiak a Testnevelési Főis-
kolán — 8 féléven át •— legfel jebb het i 16 ó ra hall-
gatására kötelesek, mely e lőadások elrendezése úgy 
tör ténik, hogy lehetőleg ne essenek egyidőbe az egye-
tem bölcsészeti vagy orvosi k a r á n a k előadásaival . 

Beiratási d í j félévenként 10 pengő, t and í j féléven-
ként 60 pengő, biztosítéki d í j félévenként 10 pengő. 
A hallgatók ezenkívül kötelesek a Főiskola részé-
ről előírt ruháza to t és sportfelszerelést beszerezni és 
k ívána t ra bemuta tn i . A szegénysorsú és jó előmene-
telő hallgatók 20%-a egész- vagy fé l tandí jmentesség 
kedvezményben részesülhet. 

A felvettek közül előreláthatólag 5 hallgató ösztön-
d í jban részesül. A m. kir. vallás- s közokta tásügyi 
miniszter úr ugyanis a Testnevelési Főiskolával kap-
csolatosan a férfihallgatóság részére külön épületben 
elhelyezve in ternátus t létesített. A tel jes ösz tönd í jas 
helyre felvett hallgatók a t anu lmányi idő alatt az in-
te rná tusban lakást és teljes ellátást, a fé lösz töndí jas 
helyre felvett hallgatók pedig 25 pengő befizetése el-

lenében lakás t és teljes ellátást, vagy ingyenebéd ked-
vezményt k a p n a k . A megmaradó internátusi he lyekre 
havi 50 pengő befizetése el lenében a r ra é rdemes hall-
gatókat a Fő i sko la igazgatója jelöli ki. 

A felvételre jelentkezők a m. kir. Testnevelési Fő-
iskola igazgatóságához címzett és szabályszerűen fel-
bélyegzett fo lyamodványt t a r t oznak beadni, melyhez 
a következő mellékletek csa to landók: 

1. Születési anyakönyvi k ivonat . 
2. A végzett t anu lmányoka t igazoló o k m á n y o k 

(érettségi bizonyítvány, vagy elemi iskolai taní tó i ok-
levél, esetleg egyetemi index). 

3. A testi épséget és egészséget igazoló ha tósági or-
vosi b izonyí tvány. 

4. Egyetemi kötelékben n e m állók részéről hatósági 
erkölcsi b izonyí tvány. 

Az, aki ka tona i szolgálatot nem teljesített, az ezt, 
valamint a szolgálat alatt elért kiképzési e redményt 
tanúsító i ra toka t , igazolást is mellékelje a fo lyamod-
ványához. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a fo lyamo-
dók lakásc ímének megjelölésével a m. kir . Testneve-
lési Főiskola igazgatóságához (Budapest, I., Győri-út 
13. szám) legkésőbb 1935 jún ius 20-ig n y ú j t a n d ó k be. 
Szabályszerűen fel nem szerelt és elkésve benyú j to t t 
fo lyamodványoka t az igazgatóság nem fogad el. 

A felvételt orvosi szemléből, írásbeli vizsgálatból, 
továbbá az at lét ikából és t o rnábó l álló felvételi vizsga 
előzi meg. A felvételi vizsgálat minimális követelmé-
nyei a következők: 

1. Az orvos i szemlénél: a lka t i és szervi a lkalmas-
ság, 165 cm. testmagasság. 

2. Írásbeli vizsgálatnál: a jelentkező á l ta lános mű-
veltségnek és a testnevelés körében való jár tasság-
nak igazolása. 

3. Az atlétikai gyakorlatok köréből: 
A p r ó b á k há rom csopor t ja a megkövetelt minimá-

lis te l jes í tményekkel a következő: 

Első csoport: 
60 méte res s íkfutás 8.4 m p 

400 méte res s íkfutás 62.0 m p 
1000 méte res s íkfutás 3 p 06.0 mp 

Második csoport: 
Magasugrás rohammal 150 cm 
Távolugrás r o h a m m a l 520 cm 
Rúdugrás r o h a m m a l 250 cm 

Harmadik csoport: 
Súlydobás 7 és Vi kg. súlyú golyóval 9 m 
Diszkoszvetés 2 kg súlyú diszkosszal 26 m 
Gerelyvetés 800 gr súlyú gerellyel 34 m 

A felvételi vizsgálatra je lentkezők mind a három 
csoportból egy-egy próbát választhatnak, azaz ösz-
szesen h á r o m próba kötelező, de különböző csoportok 
köréből. 

4. A to rnagyakor la t köréből : 

Első próba: 
Függeszkedés kötélen 5 m magasra , 5 m p alatt . 

Második próba: 
Magasnyúj tón , támaszbalendülés , kelep, bukóbil lenés. 
Kor lá ton: hosszú bil lenés, felkarállás, á t fo rdu lás 

előre, fe lkarfüggésbe, felkarbi l lenés. 

Harmadik próba: 
Torna lónak hosszában 120 cm magasságban roham-

mal te rpeszugrása . 
Negyedik próba: 

Ta la jon vagy szőnyegen: á t fordulás előre, kézre tá-
maszkodva. 

A felvételi vizsgálatokat 1935 július első felében fog-
juk megta r tan i . A vizsgálatok pontos ide jéről a fo-
lyamodókat az igazgatóság idejében értesíti 
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A felvételi vizsgálat eredménye a l ap j án felvett hall-
ga tó felvétele csak ideiglenes, az véglegessé csak ak-
k o r válik, ha az 1936—37. tanévre való jelentkezés-
k o r igazolja, hogy ka tona i szolgálatot teljesített, az 
a la t t inint ka rpaszományos szerepelt és ott a meg-
kívánt követelményeknek megfelelt . 

A beiratkozás idejéről, úgyszintén a tandí j és ösz-
t ö n d í j elengedése t á rgyában b e n y ú j t a n d ó kérvények 
körülményei rő l a Főiskola hivatalos tábláján közzé-
teendő hirdetés ú t j á n a felvett hal lgatók értesítést 
k a p n a k . 

Budapest , 1935. évi ápril is hó. 
Dr. SZUKOVÁTHY IMRE s. k„ 

a Testnevelési Fő iskola igazgatója. 

Pá lyázat i h i rde tmény. 
1. A makói állami Csanád vezér reálgimnáziummal 

kapcsola tos in te rná tusban (Makó, II. ker., Návay-tér 
8. szám), valamint a budapesti állami Erzsébet Nő-
iskola leánylíceummal (Budapest, VII. kerület, Ajtósi 
Dürer-sor 37), továbbá a soproni állami leánygimná-
ziummal (Sopron, Deák- tér 30—32. szám) és a szegedi 
állami Árpádházi Szent Erzsébet leánylíceummal (Sze-
ged, I. ker., Erzsébet - rakpar t 2. sz.) kapcsolatos inter-
n á t u s o k b a n fizető helyet elnyerni ó h a j t ó növendékek 
felvételt kérő fo lyamodványaika t a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez intézve, folyó évi június hó 
22-ig annak az in te rná tusnak igazgatóságánál tartoz-
n a k benyúj tani , amelynél felvételüket óha j t j ák . 

A fo lyamodványhoz a növendékek alábbi okirata i t 
kell csatolni: 

er) az utolsó tanévvégi iskolai bizonyítványt, 
b) születési anyakönyvi kivonatot , 
c) ú j raol tás i és egészségi bizonyítványt , mely utóbbi 

azt igazolja, hogy az illető növendék az internátusi 
neveltetésre alkalmas. Az a növendék, akinek tanul-
m á n y a i b a n megszakítás van, köteles azt is igazolni, 
hogy a megszakítás alat t mivel foglalkozott , 

d) két (2) tanú előttemezésével kiál l í tot t nyilatkoza-
tot arról, hogy a szülő (gyám) az előírt fizetési fel-
té te leknek pontosan eleget fog tenni és az internátusi 
r end ta r t á s i szabályok kötelező erejét elismeri. 

2. Az 1935/36. tanévre az intézeti (iskolai) díjakon 
kívül 

a) felvételi díj címén a felvétel a lkalmával kivétel 
nélkül minden növendék 10 (tíz) pengőt tartozik fizetni, 

b) ellátási díj címén a makói állami f iú in ternátusban 
uz egész dí jasok havi 72 (hetvenkettő) pengőt, a köz-

alkalmazottak gyermekei havi 52 (ötvenkettő) pengőt, 
a budapesti állami Erzsébet Nőiskola in ternátusában 
a teljes d í ja t fizető bent lakók havi 132 (egyszázhar-
mincket tő) pengőt, a teljes díjat fizető félbentlakók 
havi 88 (nyolcvannyolc) pengőt, a soproni állami leány-
internátusban az egész díjasok havi 100 (egyszáz) pen-
gőt, a közalkalmazottak gyermekei havi 72 (hetven-
kettő) pengőt és a szegcdi állami leányinternátusban 
az egész díjasok havi 80 (nyolcvan) pengőt, a köz-
alkalmazottak gyermekei havi 60 (hatvan) pengőt tar-
toznak fizetni. 

c) Orvosi díj címén kivétel nélkül minden növendék 
tanévi 20 (húsz) pengőt tartozik fizetni, mely összeg 
felét a tanév elején (szeptember hói 6-ig), a másik felét 
ped ig f eb ruá r hó 10-ig kell fizetni. 

Betegség esetén a gyógyszerek és m á s készkiadások, 
j á rványos és ragályos betegségek esetében pedig a kü-
lön orvosi és ápolási költségek a szülőket terhelik. 

Az ellátási d í j összegét havonta előlegesen és leg-
később minden hó 10-ig kell az in te rná tus pénztárába 
befizetni . 

3. A zene tanulása n e m kötelező, de a szülők óha-
j á r a , min t rendkívüli tárgy tanulható . 

A budapest i állami Erzsébet Nőiskola internátusá-
ban a zenedíj összege havi 12 (tizenkettő) pengő, a 
zongorahasználati díj összege évi 15 (tizenöt) pengő, 

mely összeget az a növendék is fizetni tar tozik, aki 
oktatást n e m kíván, de szórakozás céljából a zongorát 
használ ja . 

A vidéki intemátusokban a zenedíj összegét az in-
ternátus igazgatósága, az intézeti igazgatósággal együt-
tesen á l l ap í t j a meg, azonban az e címen szedhető d í j 
összege n e m lehet nagyobb a helyben szokásos zene-
dí jak összegénél. 

4. A vidéki in terná tusokba való felvételnél e lőnyben 
részesülnek azok a növendékek , akiknek szülői oly 
helyen l aknak , ahol középiskola nincsen. 

Az internátusból évközben való kilépés csak a szü-
lőknek vagy a növendék g y á m j á n a k írásbeli bejelenté-
sével tör ténik. 

5. Az in te rná tusba felvett növendékek az in ternátus i 
„l iázirend"-ben előírt ruháza t i és egyéb felszerelési 
tárgyakat kötelesek magukka l hozni. Erre, va lamint 
egyéb ké rdésekre vonatkozólag kizárólag az in te rná tus 
igazgatósága ad bővebb felvilágosítást. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által műkedvelői előadásra alkalmasnak nyil-

vánított színművek 5. számú pótjegyzéke. 
Aczél Levente: Megjöttek a legények. Bp. Kókai L. 
Alföldi Géza: Vihar a havasokon. Bp. Kókai L. 
Aradi András: Hamupipőke. Bp. Kókai L. 
Asztalos Aladár,' királydaróczi: A csapda. Bp. Szerző 

kiadása. 
— — Cine mintye! Bp. Szerző kiad. 
Bartóky József: Pálék fia. 
Blaskó Mária: Jézus Szíve tisztelete. Bp. A Szív. 
— — Színdarabok és ünnepélyanyagok. Bp. A Szív. 
Bohdaneczkv Aladár: A legdrágább ajándék. 
—- — HegvL banya. 
— — Magdi születésnapja. (Gyermekek számára.) Bp. 

Singer és Wolfner. 
Huszka—Martos: Bobherceg. (Gyermekek szá-
mára.) 

M. Cipriane: Péterke. Bp. A Szív. 
Csite Károly: Hej, de szép a l akoda lom. . . Szentgott-

hárd, Welliseh Béla. 
— — Hejehuja, kézfogó! Bp. Kókai L. 
— — Isten veled, kedves rózsám! Szentgotthárd, Wel-

liseh Béla. 
— — Katica. Szentgotthárd, Welliseh Béla. 
— — Kis Erzsikém. Bp. Kókai L. 
— — Leánycsel. Bp. Kókai L. 
— — Pozsony, Kassa, Kolozsvár! Bp. Kókai L. 
— — Varáz6csákó, varázsmente. Bp. Faluszövetség. 
Csupkó Lajos : Színész vizsga. Bp. Kókai L. 

Barnász Is tván: Tessék nevetni! Bp. Kókai L. 
Dehény M. Alacoque: Az Úrnak élünk és halunk. Ka-

locsa. Árpád Rt. 
Elefánt Mária Cypriana: Levente. Kalocsa, Árpád Rt. 
Gerl Mihály: Üzen a fenyves! (Gyermekek számára.) 

Bp. Kókai L. 
H. Haj tay Ete lka: A tyúkleves. Bp. Kókai L. 
Illyésno Ferenczy E.: Betyár Bandi. Bp. Kókai L. 
K. Kálmán Sándor: A fekete mén. Bp. Kókai L. 
Kincs István: A kongregációs érem. (Ifjúság számára.) 

Kőszeg, Emericanum. 
— — Lovagcserkészek. (Ifjúság számára.) Kőszeg, Eme-

ricanum. 
Kozák Jolán: Nagyanyó mesét m o n d . . . Bpest. Szerző 

kiadása. 
Kutassy Józeef: A magyar anyákért . Bp. Kókai L. 
Lintnernó Fi t t ler Vilma—Jászayné Holczer Magda: Gyer-

mekszíndarabok. Kalocsa, Árpád Rt. 
Malmos András: Tábortűz. Cinkota. Szerző kiad. 
Nyáry Andor: A nyugta. Bp. Kókai L. 
Orbók At t i la : Nem válok el. Bp. Színházi Élet. 
Országh Kálmánná: Gyöngyvirág elégedetlen. (Gyerme-

kek számára.) Bp. Kókai L. 
K. Pap János: Az öreg huszár. Kaposvár, Kultúra. 
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— — Cédrus Ferkó lakodalma. Kaposvár. Szerző kiad. 
Patkó Olivér, eberhárdi: A leventeigazolvány. Bp. Kókai. 
Pölöskei János: Bolygó lelkek. Bp. Helios kny. 
Romhányi István (Arany János költeménye nyomán): 

A fülemüle. Bp. Kókai L. 
Schön Róbert: Víg némajáték. Rákospalota, Szalézi 

Művek. 
Sala Domokos: Cigányper. Bp. Kókai L. 
Sándor Pál : Reklámbáró. Pápa, Kiss Tivadar kny. 
Vitéz Miklós: C s e n d . . . várni! 
•— — Tiszta dolog. Bp. Singer és Wolfner. 
Zágon István: Daisy. Bp. Színházi Élet. 
— — Tavasz. 

Köszönetnyilvánítás. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Salgótarján m.-város közönségének 
azért, hogy a salgótarjáni állami elemi isko-
lák szegénysorsú tanulói részére 5500 pengő 
értékű ruhát, cipőt és szeretetcsomagot ado-
mányozott, továbbá, hogy két hónapon át 210 
tanulónak napi 2—2 dl tejet juttatott, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: Reé László. — A könyv címe: 

„Magyar Sport." — A kiadócég: „Magyar Sport" 
szerkesztő- és kiadóhivatala, Budapest, IX, 
Mestei'-u. 4. sz. — A megjelenés helye és ideje: 
Budapest, 1935. — A könyv alakja: negyed. — 
A könyv ára: 22 pengő. — Az ajánlás, mely 
iskolafajok könyvtárai számára való beszerzésre 
vonatkozik: Középiskolák, tanító (nő)képzőinté-
zetek, felső kereskedelmi és polgári iskolák 
tanári könyvtárai számára. 

A folyóirat címe: Búvár. — Szerkesztője: 
Lambrecht Kálmán dr. — Kiadója: Franklin-
Társulat, Budapest. — Megjelenési ideje: ha-
vonként. — Előfizetési díj: évi 9 pengő 60 fil-
lér. — Az ajánlás az elemi népiskolák, az ön-
álló gazdasági népiskolák tanítói, a kereskedő-
tanonciskolák tanítói és ifjúsági, a felső mező-
gazdasági iskolák tanári és ifjúsági könyvtá-
rai számára való beszrzésre vonatkozik. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Tasnádi Nagy András: A családi élet h a t á s a a gyermek 
sorsára . — A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem a lap í tásának háromszázad ik év-
fo rdu ló já ró l szóló törvényjavas la t tárgyalása . — A köz-
okta tásügy igazgatásáról szóló törvényjavas la t kép-
viselőházi tárgyalása. — Kosa Kálmán dr.: A köz-
okta tásügyi igazgatás új jászervezése. — Olay Ferenc dr.: 
Idegenforgalmunk jövő je és a magyar tanuló i f júság . — 
Hóman Bálint kul tuszminiszter t a pécsi egyetem dísz-
dok to r rá avatta. — Az Akadémia és a kultuszminisz-
ter ju ta lmaival ki iüntetet t tanítók. — Iskolánkívüli 
népművelés: A leányi f júság fokozot tabb gondozása az 
iskolánkíviili népművelés keretében. -— Gyakorlati 
pedagógia: Mendei Mihály: Mennyi homoko t hozott 
Jucika édesapja? — Hazai és külföldi tanügyi lapok-
ból. —- Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi 
irodalom. — Egyesület élet. — Pedagógiai szeminá-
rium. — Hírek. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja : a K. M. Egyetemi Nyomda Bpest, Múzeum-kőrút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 

A fényképezés a pedagógia 
szolgálatában 

Amint a vetített képek, később a film bevonult a szem-
léltető oktatásba, úgy — amint a szerzett tapasztalatok 
bizonyítják, — a fényképezés is erőteljesen u ta t tör 
és helyet kér a pedagógiában. 

A fényképezés, mint önálló cselekvési munka, a - peda-
gógiai reformtörekvések céljait szolgálja, amely törekvé-
sekben az egyik cél éppen az, hogy a tanulókból cse-
lekvő egyedeket és nem hallgatókat kíván nevelni és ezen 
öntevékenység kapcsánj nagyban hozzájárul a tanuló 
egész értelmi és érzelmi világának fokozottabb fejleszté-
séhez, amelynek elmaradhatatlanul az erkölcsi téren is 
jelentkező hatású eredménye lesz. 

Sajnos, itt is, mint más egyéb vonatkozásban, az 
obligát külföldi példára kell hivatkozni, hogy a tanulók 
által végzett fényképezési gyakorlatok úgy magában a 
tanulmányi feladatokban, mint az iskolai tanulmányi 
kirándulásokban eléggé fel nem értékelhető élményeket 
biztosít s emellett az értelmi élet egységes fejlesztésé-
ben kiváló szerepet játszanak. 

Gondoljunk a taní tás fokozataira: az egyszerűről — 
az összetettre, a közeliről — a távolira, a képről — a 
természeti eredetire stb., azonnal nyilvánvalóvá lesz, 
hogy a fényképezésnek a tanítás és nevelés szolgálatába 
történő beállítása nem utópia. A vizuális, auditív, moto-
rikus és verbális emlékezeti típusú tanulók mindegyike 
csak eredménnyel fogja befejezni fényképezési gyakorla-
tait , mert e közben — az öntevékenység kapcsán — meg-
tanulja önmagát fegyelmezni, fokozza a megfigyelő ké-
pességet, a helyzetek és esetek megválasztását és ezeknek 
haszonnal leeendő kiaknázását, a felületességtől és el-
hamarkodástól való tartózkodást stb., tehát végered-
ményben a jellemképzésre is kedvezően fog hatni. 

Természetesen nem gondolunk a fényképezésnek az is-
kolában való általános és kötelező bevezetésére, de a 
külföldi példák nyomán megemlíthetjük, hogy a Tanárok 
és Tanítók az érdeklődésnek ilyen irányú felkeltése mel-
lett, különösen a tehetősebb és jobb anyagi viszonyok 
között élő tanulókkal az ilyen célokra már igen alkalmas 
olcsó és jó fényképező készülékeket beszereztetik — nem 
kerülvén többe, mint egy tornaöltöny — s úgy az iskolai 
előadásokon — fizikai, kémiai, gazdasági stb. experi-
mentumok megrögzítésével a tanítás eredményének biz-
tosítására, valamint az iskolai kirándulások élményeinek 
megörökítésére felhasználják. 

Lát tunk az angol kollégiumokban ilyen tanulók által 
készített olcsó és ízléses albumokat, amelyekben iskolai 
— fizikai és kémiai — kísérletek sorozata, múzeumok, 
tárlatok, kiállítások felvételei voltak tetszetősen csopor-
tosítva s adott alkalommal maguk a tanulók a képről 
összefüggő, élvezetes előadásokat tartanak, amely által 
szókincsük gyarapítása és nyelv, illetőleg kifejezési kész-
ségük előnyösen formálódik. 

Jelen sorok írója évtizedeken á t értékes tapasztalato-
kat szerzett az irányban, hogy az egyszerű és könnyen 
kezelhető fénvképező-készülékkel el látott tanulók milyen 
értékes amatőr-munkát végeztek iskolai tanulmányaikban 
és iskolai kirándulásaik alkalmával. Ma annyira egyszerű 
technikájú fénvképező-készülékek kerülnek a Kodak vi-
lágcég gyártásában piacra, hogy azok már nyugodtan 
adhatók az elemi iskolás gyermek kezébe is. E készülék 
a „Baby-Brownie", 3 drb 8-as felvételű Verichrome te-
kerccsel. Ára 1.0.— P. T. K. B. 

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 

R E M É N Y I N É L S l ^ Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l egú jabb 32 . sz. á r j e g y z é k e m e t . 
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Legutolsó számunk lezárása után érkezett a hír, s így 
csak e lapunkban tudunk íoglalkozni azzal az örvendetes 
eseménnyel, hogy Kovácsevics Milenkó, a patinás bel-
városi cég tulajdonosa, nevét Nagykovácsy Milenkóra ma-
gyarosította. Sőt, nemcsak a cég főnöke, hanem a nemes 
példán felbuzdulva idegen nevű alkalmazottai is, szám-
szeint: 112-en, családtagjaikkal együtt kb. 200-an vettek 
fel magyar nevet. 

A közvetlen hatáson kívül kétszeresen értékes Nagy-
kovácsy Milenkó példája, inert a kereskedők általános-
ságban, jól bevezetett nevüket vagy márkájukat erköl-
csi és anyagi tőkének tekintik, s annak megváltoztatá-
sát hátrányosnak tartják. Nagykovácsi Milenkó nem tö-
rődve a kockázattal, felcserélte országosan előnyösen is-
mert nevét egy szép hangzású magyar névvel, amely kö-
rülmény annyira egyedülálló és kimagasló példa, hogy re-
mélhetőleg a kereskedők körében is vonzó erőt fog gya-
korolni. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÄLYÄZATI 

és in agánhirdet ményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessUk. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

DUNAPATAJ református egyházának presbitériuma 
nyugdíjazás folytán megüresedett rendes, illetve segéd-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: törvény-
szabta tanítói fizetés, amelynek mindenkori összegére 
— az állami fizetéskiegészítés szabályai szerint — a poli-
tikai község egészíti ki. Lakás természetben vagy a tör-
vényes lakáspénz. Kötelessége: iskolaszék által kijelölt 
osztály tanítása mellett teljes belmissziói tevékenység 
(énekkar, ifjúsági egyesület, vasárnapi iskola vezetése). 
Pályázati határidő május 15-től számított 21 nap. Szemé-
lyes megjelenést a gazdasági viszonyok miatt nem kívá-
nunk. Állás július hó 1-én elfoglalandó. A V. K. M. 
69.870—1933. VI. és 69.500—1934. VI. számú rendeletek 
szerint felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények 
Ref. Iskolaszék, Dunapataj, címre küldendők. (143) 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI m. kir. mezőgazdasági 
szakiskola folyó évi október hó 1-én kezdődő kétéves tan-
folyamára pályázatot hirdet. Az iskola célja gazdák és 
bérlők fiainak, valamint uradalmak részére altiszteket 
képezni. Ezenkívül az iskola sikeres elvégzése kis-
tejiparosi üzemek vezetésére is képesít. Egy évre fize-
tendő összes díjak 260 pengő, melyért az iskola tanuló-
otthonában teljes ellátást is kap. Az összeg több részlet-
ben is fizethető. Sokgyermekes családból származók és 
szegénysorsú szülők gyermekei részére féldíjas és igen 
kedvezményes helyek is vannak. Felvehetők 17. élet-
évüket betöltött, legalább négy elemi osztályt végzett 
ifjak. Személyes vagy írásbeli megkeresésre bárkinek 
szívesen nyújt felvilágosítást az Igazgatóság. (126) 

SÁRRÉTUDVARI községnél nyugdíjazás folytán meg-
üresedett államsegélyes községi óvónői állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalma a községtől a kezdőfizetés 90%-a, 
10% államsegély, két szoba, konyhából álló természet-
beni lakás. A kellőleg felszerelt kérvények, politikai meg-
bízhatóság igazolásával, 1935. évi június hó 10-ig, az 
óvoda felügyelőbizottságához címezve, a községi elöljáró-
ságnál adandók be. Óvoda-felügyelőbizottsági elnök. (150) 

BÉKÉSCSABA ev. egyházának iskolaszéke pályáza-
tit hirdet Űjkigyós községben levő elemi népiskolájához 
egy segédtanítói állásra. Kötelessége hatosztályú elemi 
iskola vezetése, vasárnaponként isteni tisztelet végzése 
magyarul és tótul. Fizetése törvényes, helyi hozzájárulás 
40 értékegység. Van helybeli jelölt. Pályázatok 3 hét 
alatt benyújtandók az egyház igazgatólelkészi hívatalá-
hoz. (161.) 

KÁNTOR JÁNOSI ref. egyháza pályázatot hirdet az el-
halálozás folytán megüresedett orgonista-kántortanítói ál-
lásra. Javadalma: Megfelelő lakás három szobával, 
melléképületekkel, 49 q rozs, 14 kat. hold és 187 D-öl 
szántóföld, 3 öl tűzifa. Államsegély, stóla. Értékegy-
ség: 65. Kötelesség: Az iskolaszék által reábízott osztály 
vagy osztályok vezetése, jelenben a IV. Énekkar szerve-
zése és vezetése. Minden egyházi és belmissziói munkában 
segédkezés. A megválasztott költözködési költségének 
50% -a megtéríttetik. A javadalmi föld végén kitermelt fa 
az egyházat illeti. A választásból kizáró ok lesz, ha va-
laki meghíváson kívül községünkben megjelenik. Pályá-
zatok a hirdetések megjelenésétől számított 21 napon be-
lül lelkészi hivatalhoz nyújtandók be. Posta helyben. 
Presbitérium. (137) 

B U D A P E S T 

o o Ö R Ö M M E L ^ = E R T E 5 I T E M y = í H O G Y 
^ t n e v e t n í í e t - - ^ 

u ^ ^ o 
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m & s f y & t f o j r j u t o t t a m . 
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RAKSI róni. kat. egyházközsége pályázatot, hirdet az 
előbbeni választás megsemmisítése folytán megüresedett 
osztálytanítói állásra. Fizetés 24% helyi járandóság, a 
többi államsegély és bútorozott szoba. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől számított 3 hét. Választás 
június 10, d. u. 4 órakor. Leventeoktatás és kántoriakban 
való segédkezés kötelező. A választást megelőzőleg ének-
próba. Megjelenés saját költségén megkívántatik. A kellő-
leg felszerelt kérvények az egyházközség címére, Igal 
(Somogy vm.), plébánia, küldendők. (149) 

BAJA th, város óvodai felügyelőbizottsága pályázatot 
hirdet egy megüresedett és választás útján betöltendő 
óvónői állásra. Kezdő javadalmazása az állami rendszerű 
XI. fizetési osztály. 3. fokozatának megfelelő fizetés, 
fűtés és világítás nélküli természetbeni lakás. Kezdő 
óvónő megválasztása esetében csak segédóvónő lehet, 
akinek illetményeit és szolgálati viszonyát a 865/170— 
1931. V. K. M. számú rendelet szabályozza. Pályázhatnak 
mindazok a magyar állampolgárok, akik az 1691. évi 
XV. t.-c. 11. §-ában megjelölt képesítéssel rendelkeznek. 
A pályázati kérvényhez mellékelni kell: 1. születési 
anyakönyvi kivonatot, 2. hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
3. óvónői oklevelet, 4. szellemi és testi épséget igazoló 
újkeletű tiszti orvosi bizonyítványt, 5. eddigi működésről 
szóló bizonyítványt, 6., magyar állampolgárságot igazoló 
bizonyítványt. Sajátkezűleg írt. és 2 pengős okmány-
bélyeggel ellátott kérelmeket dr. Puskás Dezső polgár-
mesterhelyettes, mint az óvodák felügyelőbizottságának 
elnökéhez kell címezni, e hirdetmény közzétételét követő 
14 nap alatt benyújtani. Elkésetten érkezett, vagy hiá-
nyosan felszerelt kérvényeket figyelembe nem veszünk. 
Baja, 1935 április 15-én. Dr. Puskás Dezső polgármester-
helyettes. (151) 

A pápai református tanítóképző-intézet I. osztályába az 
1935—36. iskolai évre való felvételért folyamodni május 

31-ig lehet. Az internátusban a teljes ellátás díja havi 
55 pengő. Az érdeklődőknek részletes tájékoztatást kiild 
az intézet igazgatósága. (142) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Most sem késő még! Tornaünnepélyre pár nap alatt 
betanítható fiúkkal vagy leányokkal könnyű, mutatós 

DALOS TORNAGYAKORLATOK 
Egy pengő 50 fillér. Babócsay-Tóth, Bátaszék (158) 

HŐM. KAT. iskolától, gyönyörű vidék, klimatikus 
gyógyhelyről cserélnék ráfizetéssel is. „Osztálytanítónő" 
jeligére. (156) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniuinkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes békül,dése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91) 

~ BARA&OVITS JÄNOS 
müorgonaép l tő 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N A T 
átép í tés t , h o m l o k z a t i s ípokét , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b érőn vállal . 

MINDENKI FÉNYKÉPEZZEN! 

BABY 
BROWNIE 
AZ OLCSÓ ÉS NÉPSZERŰ 
FÉNYKÉPEZŐGÉP 

K e v é s p é n z é r t sok ö r ö m : k é p e i 
t a n u l s á g o s e m l é k e k lesznek 

w 

Ara 
3 tekercs Kodak Verichrome 
filmmel együtt csak jp 
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VIDÉKI ISKOLÁK (elemi, polgári és középiskolák 
I—IV. osztály) növendékeinek 

címére van szükségem. Szívesen díjazom azt a t a n í t ó t vagy t a n á r t , aki 
ezt saját városában, községében összegyűjtve megszerzi. Ajánlatokat 
„Diszkrét 3" jeligére B L O C K N E R hirdetőjébe Budapest, Városház-

utca kérek. 

TANI TÓ PA R N AK vagy leendő tanítópárnak, kik kö-
zül csak az egyik van állásban, ideális elhelyezkedés! Ta-
nyai, községi "tanító, anyakönyvvezető stb., 100 P mellé-
kessel cserélne öt középiskolás gyermeke tanítása végett 
várasba, községi vagy állami tanítóval. Az iskola új, két-
tanerős. Csere esetén a másik tanerő nyugdíjba megy. 
Vasútállomás helyben. „Szeptemberre" kiadóba. (136) 

CSERÉL állami tanító Pestkői-nyékről Pécs. .Miskolcra. 
Brigitta, Pilisvörösvár. (139) 

NAGYVAKÁCIÓBAN hegyes vidéken, víz mellett lakó 
ref, kántort helyettesítek bútorozott szoba-, konyha-
használatért „Kölcsönös" jelige. (138) 

Olvasóink heveimébe ajánljuk az 

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 Z O N G O R Á K A T , P IANINÓKAT. 

B u d a p e s t V ! I , K l a u z á l ' u t c a 3 5 . sz 

CSERÉLNÉK tizenhéttanerős iskolától hasonlóval. Ál-
lami tanítónő, Sándorfalva. Szeged mellett. (135) 

Csurgón, 1905. évben végzett kar társaimat kérem, 
hogy a 30 éves találkozó megrendezése céljából címüket, 
valamint a találkozás helyére és idejére vonatkozó ja-
vaslataikat közöljék. Én Csurgót ajánlom. Károly János 
igazgató-tanító, Csurgó, Somogy megye. (140) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

CSERÉLEK középiskolákkal bíró város közvetlen köze-
léből. I I . lakbérosztály. Autóbuszközlekedés. Cím: Magor 
István áll. tanító, Szolnok, Alcsipuízta. (145) 

KILENCREGISZTERES, keveset használt amerikai 
rendszerű harmónium 350-ért eladó. V I I I , Nagytemplom-
utca 21, I. 10. (144) 

CSERÉLNÉK polgári iskolás nagyközségből ref. taní-
tóval, tanítónővel, községihez, egyházihoz. Államsegély 
100%. Jelige: „Községi tanítónő". (147) 

K A R T Á R S A K Z O N G O R Á T . P I A N I N Ó T , H A R M Ó -
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Gratnmofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Részletre ts. 

Kitüntetve a tllíg 6ssies államaiban! 
M Ü P t w i f s t n javít! 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
Budapest V m RákóczI'út 7 1. 

Árj»fyiék ingyen. Tanerőknek 10*/« engedm v. jut. 

SZLEZAK LASZLO HARANG, ES 
ÉRCÖNTÖDE 

&&Ouitaso,k C d e j é x e 

Besze rzendők : az iskoláztatási kötelesség 
teljesítésének biztosításáról 
szóló 1921. évi XXX. t. c. 
végreha j tásához szükséges 

n y o m t a t v á n y = ű r l a p o k 

é s b e i r a t á s i 

n y o m t a t v á n y o k . 

Az összes hazai tanintés 
zetek n y o m t a t v á n y a i t a 
Valláss és Közoktatásügyi 
Minisztérium rendelkezése 
alapján és a l egú jabb rens 
delkezéseknek megfelelő 
érvényes min tákban készíti 
és szállítja a 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
KIADÓHIVATALA 
B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. SZ. 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb) gyár 
Harang« 

el &2eiel(» 

^ 3 H 
I « 2r B re 

t i 
? r 4 

r-i-5 
• • re 

B re • er 
^ 

(Budapest-belvárosi főplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
,,Polgármester-harang'', melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapest i B a z i l i k a 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, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű• 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nigv arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitvntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél l 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál 1 Előnyős fizetési feltételek 
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VÁRADI MIKLC1S 
orgonaépítő 

Rákospalota, Damjanich=u. 14. 
(Saját ház.) 

Készítek nemeshangú orgonákat 
és harmóniumokat a legújabb 
rendszer szerint. Átalakításos 
kat, bővítéseket, hangolásokat, 

I hemlokzatsípokat a legmérsé* 
keltebb áron. Árajánlat díjtalan. 

PESTKÖZELI tizenkét.tanerős államiból cserélünk. Jel-
ige : „Párosan, külön." (155) 

CSERÉL állami tanító Pestkörnyékről Pécs—Miskolcra. 
„Villamos" jeligére. (157) 

CSERÉLNE kéttanerős iskolától katolikus tanítónő a 
Bükkben, hegyes, szépfekvésű fürdőhelyről Debrecenbe, 
vagy közvetlen környékére. Tanítónő, Kácsfürdő, Borsod 
megye. (141) 

Rákóczi-emlékünnepekre megjelent: Hej Rákóczi, Ber-
csényi . . . című háromfelvonásos történeti színmű, kuruc-
dalokkal. Megrendelhető Kaposvárott Kultúra-nyomdá-
nál és Kókay Lajos könyvkereskedésében, Budapesten. 
(146) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

Hajdúszoboszló gyógyfürdőn kollégiális szeretettel 
ajánlom modern „Margit-penzió"-mat. öiv. Kiss Ele-

mérné, tanítónő. (154) 

HÉTOKTÁVOS fekete zongora, kitűnő hangú, gyakor-
lásra nagyszerű, vidékre elszállítva, 350 pengőért eladó. 
V I I I , Nagytemplom-utca, 21, I . 10. Farkasné. (159) 

POLGÁRI ISKOLAI német-francia tanítónő nagyobb 
gyermekekhez, felnőttekhez társalkodónőnek menne nyá-
ron vidékre, ősprotestáns családhoz, fizetés nélkül. „Sze-
pesség" jeligére a kiadóba. (160) 

KILENCREGISZTERES, keveset használt amerikai 
ném nyugalmas helyre vágyó katolikus tanítóval. Heves, 
Borsodba. Ráfizetéssel is. Jel ige: „Vasút mellé." (148) 

CSERÉLNÉK. Jól járna kántortanítói állásommal fia-
tal , állami vagy községi jóhangú tanító. Kántori, oklevél 
kell. Tájékoztatást : Kántortanító, Alattyán címre. (152) 

CSERÉLNÉK többtanerős, nagyvárosi iskolából ki-
zárólag főváros közelségébe. Költségeket fizetem. „Bel-
területinek." (153) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

TÍZTANERŐS, nyolcvanszázalókos községi iskolától 
református városival cserélnék. Patkó Olivér, Okány. (81) 

K ö n y v e k , f o l y ó i r a t o k l e g j o b b be-
szerzési f o r r á s a a 

KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 

K Ö N Y V E S B O LTJ A 
B u d a p e s t , I V . K o s s u t h L a j o s - u . 18. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSY.ÚT IS. SZÁM 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent ú j falitérképek á r a vászonra ronva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai ialitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26-— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 88-— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26-— 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . 28 — 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású ú j falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26 — 

Valamennyi térképet Kogutowiez Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T IV, K A M E R M A Y E R K A R O L Y . U . 3 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti.utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

A magyar értelmiség 
legátfogóbb kultúrközössége a 

Csekély előfizetés 
ellenében évenkint 
négy maradandó 
értékű pompás illet= 
ménykötetet és a 
Magyar Könyv= 
barátok Diáriuma 
c. folyóiratot küldi 
tagjainak. 

A Magyar Könyvbará tokró l d í j ta lanul 
küld részletes ismertetöt a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KÖNYVESBOLTJA 
B U D A P E S T , K O S S U T H L A J O S . U . 18 

( U g y a n o t t az eddig megjelent könyvek 
megtekin the tők vételkényszer né lkül . ) 
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Gondoskodjunk 
megfelelő 

vizsgái jutalom-
könyvekről. 

• 

Legalkalmasabbak 
az Orsz. Ifjúsági Irodalmi Tanács által 
az ifjúsági könyvtárak jegyzékébe sorozott 

K ö n y v b a r á t o k 
Kis K ö n y v e i 

Velösy Elek: Miska 
Tamás István: Szegedi pedellus 
Hankó Béla: Vizén és vízparton 
Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda fölött 
Tamás István: Szabadkai diákok 
Szondy György: Testvérke naplója 
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete 
Féja Géza: Mesélő falu 
Fábián Gyula: Különös háború 
Madarassy László: Művészkedő magyar 

pásztorok. 

Ára kötetenként ízléses kötésben, díszes borítólappal 

P 3-80 

Egyéb ajánlható jutalomkönyvek: kpve 

Balogh Anna: U j hajtások 1'20 
Donászy Ferenc: A vaskereszt és más regé* 

nyes diáktörténetek 1*40 
Gárdonyi Géza : Áprilisi költemények 2'— 
Gárdonyi Géza : Arany, tömjén, mirha . . . . 2*— 
Gárdonyi Gíza : Fűzfalevé), nyárfalevél . . . . 2.— 
Gyomlay László: A becsület 1'— 
Hunyady Béláné: A fejedelmi kuldusasszony —"80 
Lelkes Nándor: Tárogató mellett 1*— 
Molnár—Lajtha : Játékország 8"— 
Radványi K.: Nyugat országain keresztül . . 2'— 
Szondy György: Mécsvilág 1"— 

Iskolai megrendeléseket portómentesen, 
szükség esetén hitelre is szállítjuk. 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. 

0 Í tanév rá^e fecfeeleg./ 

Megrendelhetők : az elemi népiskolák részére 
a h i v a t a l o s mintá jú és 
szerkesztésű 

é r t e s í t ő k ö n y v e c s k é k 

é s b i z o n y í t v á n y o k 

az i p a r o s t a n o n c i s k o l á k 
részére a 

b i z o n y í t v á n y o k 

De nem csak ezeket, has 
nem az összes számviteli*, 
nyilvántartási» és a többi 
elrendelt nyomtatványokat 
a Vallás« és Közoktatás» 
ügyi Minisztérium rendes 
letére és szerkesztésében 
készíti és szállítja a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZ. 

N E M TANÍTHAT 
egyetlen tanító sem kifogástalan 
nul, ha még mindég nélkülözi a 

TANTERV 
ÉS UTASÍTÁSOKAT 

a népiskola számára. (Kiadta a 
m. kir. vallás« és közoktatásügyi 
miniszter 2,945/1932. ein. számú 
rendeletével.) Az ötszázötven= 
két oldal terjedelmű kötetet 
a 60,139/1932 VIII. d. számú V. 
K. M. rendelet alapján közvetlen 
megrendelésre, a pénz előzetes 
beküldése mellett 2 pengő 30 
fillérért bérmentesen szállítja a 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZAM 
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twetlbui tanító, sem né£kűi&zteti 
hivatásának legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk a tantárgyak 
tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység tervezetét részletes 
kidolgozásban, mintatanításokban. 
A Vezérkönyveket a nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter Ú r 
megbízásából a legkiválóbb pedagógusok írták s az Országos Közoktatási 
Tanács felülvizsgálta. 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszáilí* 

ára tott ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3— 2-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás .. 4-— 2-68 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 6-40 4-68 
4. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-88 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6— 6 — 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16-— 7-88 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a III. osztályban 10— 6-88 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 3-28 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 4-58 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-48 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. sajtó alatt. 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 
részletfizetésre rendelheti meg a Vezérkönyveket , 
olyként, hogy 20'— pengőt kitevő leszállított árú megrendelés esetén a 
havi részlet 2'— pengő, 20'— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka! 

K . M . E G Y E T E M I N Y O M D A K I A D Ó H I V A T A L A 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM.-KÖRÚT 6. SZÄM. (GÓLYAVÁR) 
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közismert legjobb O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
ház*, d a l á r d á k - , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra . 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52, 

LOPOf GYULU Bndapesnn' Bécsi'űt 8$. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR ÜZLETE 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Az idei év júniusának első hetében tartandó „Magyar 
Könyvnapok"-ra 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 egyetlen kiadványt jelentet meg: 
G E R E V I C H T I B O R és G E N T H O N I S T V Á N 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
KEPESKONYYE című művét. 

Először jelenik meg könnyen kezelhető egységes 
kötetben, kronologikus sorrendben összeállítva a 
magyar történelem képekben a honfoglalástól a 
legújabb korig. Főképen politikai, de irodalmi és 
társadalmi vonatkozású pompás képek tükrében is 
az ábrázolás erejével jeleníti meg ez a könyv egy 
ezredév történetét. 
A kötet bevezetését Gerevich Tibor egyetemi pro-
fesszor, a képek magyarázó szövegét Genthon 
István, a Műemlékek Országos Bizottságának 
művészeti előadója írta meg. ÁRA 2-80 P 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

D Ö R E N H E N R I K É S T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi.út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállyányú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

DEMENY IMRE ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTŐ 

BUDAPEST VI, LÁZÁR<UTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást "elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s árion v á l l a l . állandóan raktáron. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! K é r j e n árjegyzéket! 

22.292. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeumskörút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptaní tók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 10-ik számához. 

A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I 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 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. N e csak szép előadásokra tö reked jünk ; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerüljük. 

€ S £ B £ B O G Á B - V E ^ X E D E L M 

írta : H O R N J Á N O S 

A z utóbbi napokban mutatkozott tavaszi fagy 
ágy a gyümölcs-, mint a mezőgazdasági növény-
termesztést is súlyosan érintette. Igaz, a kár 
általában nem olyan nagy, mint ahogy azt elő-
ször látni vélték, de azért az ország egyes ré-
szein mégis nagy értékek pusztultak el. Már a 
fagy okozta károk miatt is szükséges, hogy a 
megmaradt értékeket fokozottabb védelemben 
részesítsük. Ezért a baj csökkentése céljából 
figyelemmel kell lennünk a cserebogarakra is. 
Fel kell venni e rovar ellen a harcot ma azért 
is, mert a cserebogár tömeges rajzása éppen a 
folyó évre esik. Minél több marad meg belőle, 
annál több .lárvája pusztítja a növények gyö-
kérzetét és annál több lesz belőle három év 
múlva, tömeges rajzásának legközelebbi idején. 
Irtásának elmaradása mindenképen súlyos ká-
rokat okoz. Nagy közgazdasági jelentősége van 
annak, hogy a tavaszi fagy okozta kár, baj, a 
cserebogár megfelelő irtásának elmaradásával 
ne fokozódjék. Ezért fontos közérdek, hogy a 
földmívelésügyi minisztérium által a csereboga-
rak irtására kiadott rendeleteket különösen ez-
idén mindenütt pontosan végrehajtsák. Ebben 
a szinte országmentő munkában a fiatalság 
»evelésével foglalkozók, elsősorban a tanítók, 
nemzetnevelő áldásos működésük között is hat-
hatósan közreműködhetnek. Hogy ezt a legjob-
ban elvégezhessék, a következőkben magáról a 
«serebogárról és irtásáról mondom el a szüksé-
ges tudnivalókat. 

A közönséges cserebogárnak (Melolontha melo-
lontha L.) nemcsak az átlag májusban rajzó 
bogara okoz nagy károkat, hanem még fokozot-
tabb mértékben kártékony ennek a földben élő 
pajorja. Szembeszökő a bogár lomb- és virág-
pusztító munkája a gyümölcsösben és erdőben. 
A fák lombjának lerágásával nemcsak az idei 
és a következő év gyümölcstermése esik áldo-
zatul, hanem a faképződés csökkentésével nagy 
veszteséget okoz a letarolt erdőkben is. Ennél 
még nagyobb termésveszteséget jelent azonban 

a esimasz, pata, szántáskukac néven ismert 
pajoralakú lárvájának kevésbbé szembetűnő 
kártétele. Ennek a kártékonyságát nagy mér-
tékben fokozza az, hogy a növények földalatti 
részének, gyökérzetének és gumójának elrágá-
sával minden termesztett növényre kiterjed a 
kártétele és három, sőt helyenkint négy évig is 
eltart. Ki nem látott évről-évre kivesző csemete-
kertet, a megeredésig el nem jutott gyümölcsfa-
telepítéseket, 3—4 évig be nem állítható szőlő-
ket, sínylődő kukoricavetéseket és erősen meg-
gyérített másféle veteményt. Ez az a rejtett 
kár, amely a növényzeten 40—50%-ot is elérhet 
anélkül, hogy a ke-vésbbé figyelmes gazda 
számbavenné. Országosan mérve azonban sok 
millió pengőre rúgó jövedelemcsökkenést jelent 
ez a mezőgazdasági termelésben. 

A cserebogár fejlődése földrajzi fekvés és ég-
hajlat szerint három vagy négy évig tart. 
A nőstény bogaraknak május-júniusban mint-
egy 30 cm mélyen a földbe tojott tojásaiból 36, 
illetőleg 48 hónap alatt fejlődik ki a kész bogár. 
Egész fejlődése tehát négy, illetőleg öt naptári 
évre terjed. A Kárpátok medencéjében átlag a 
hároméves fejlődés az uralkodó, csak egyes he-
lyeken a négyéves. E szabályszerű fejlődésnek 
megfelelően, vidékenkint előre megállapítható 
években rendkívül tömeges a bogárrajzás a 
közbeeső 2—3 év enyhébb rajzásával szemben. 
Nálunk nagy általánosságban azok az eszten-
dők a tömeges rajzás évei, amelyeknek év-
számai hárommal maradék nélkül oszthatók. 
Ilyen az 1935. év is. Helyi eltérések vannak egy-
évi korábbi (Vas, Zala és Somogy vármegyék 
alsó részében) vagy egy évvel későbbi rajzás-
sal (Ung, Szabolcs, Máramaros egyes részein). 
Ezek a szórványos eltérések azonban az általá-
nos irtás menetét nem zavarhatják, legfeljebb 
az irtó munka kivételes helyi módosítását okoz-
hatják. 

A közönséges cserebogár a közepesen kötött 
talajú területek kártevője. Az erősen kötött. 
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agyagos, szikes és futóhomokos területeket ke-
rüli. elsősorban a mívelés alatt levő földeket, 
erdők tisztásait, irtásait, továbbá a legelőket 
keresi fel. A földbe került tojásokból fejlődő 
bogarak az időjáráshoz képest a negyedik év 
április-májusában rajzanak. A kora tavasztól 
tél beálltáig pusztító pajorja tehát évről-évre 
fokozódó mértékben három éven át pusztítja a 
növényeknek földben levő részeit. Minél idősebb 
ugyanis a földben élő pajor, annál nagyobb és 
annál több növényt pusztít el. 

Tévedés az a nézet, hogy a repülő cserebogár 
messze vidékre elszáll, elkóborol. Ha a földből 
való kibújásának a helyén nem talál táplálékot, 
kétségtelenül elrepül, elrajzik a legközelebbi fa-
csoportig, egyébként azonban nem vándorol. 
Ebből pedig az következik, hogy aránylag kis 
területen végzett rendszeres irtásnak is feltétle-
nül megvan a kézzel fogható nagy eredménye. 

A bogár elsősorban a tölgyet, vadgesztenyét, 
juharfát és a gyümölcsfákat, ezek között is elő-
ször a cseresznyeféléket lepi meg. Inkább a 
magános fákat, kisebb facsoportokat keresi és 
azokra napról-napra visszatér, amíg azokat tel-
jesen meg nem lombtalanította Az erdőknek a 
széleit lepi el s csak akkor vonul beljebb, ha ott 
már lombot nem talál. Ezt a szokását az irtó 
munkánál jól felhasználhatjuk. 

A bogár élete a fás területeken és a fátlan 
gazdasági földeken folyik le. A földből való ki-
bújása után 4—8 napon át a fák lombját lerágva 
táplálkozik. Ezután alkalmas tojóhelyet keres, 
a földbe furakodik és ott egy csomóban 20—30 
tojást tojik. Utána visszatér tápláló fáira, hogy 
egy idő múlva érett tojásait ismét a földbe 
tojja. Ilyen önfenntartó és fajfenntartó munka 
közben folyik a bogár élete a lombos fákon és 
a megmunkált földeken, mezőkön. Ide-oda raj-
zása a reggeli felmelegedés, de különösen az 
alkonyatot megelőző órákban a legtömegesebb. 
E két időpont között a bogarak élénken és 
könnyen szárnyra kapnak. Ezért a bogárszedés 
legjobb ideje a délelőtti felmelegedést megelőző 
hűvösebb, harmatosabb időben, hajnaltól kezdve 
9 óráig van. 

Sajnos, a cserebogarak legkártékonyabb fej-
lődési alakja, a földben élő pajor ellen csak 
fogyatékosan védekezhetünk. Az igazi irtásnak 
ezért elsősorban a bogár ellen kell irányulnia. 
Ha ezeket kiirtjuk, akkor természetesen pajorok 
okozta kár sem állhat elő. 

A cserebogarak irtását az 189í. évi XII. t.-c. 
50. paragrafusa kötelezően el is rendeli. A tör-
vény kifejezetten szinte csak ezt a bogarat em-
líti fel, ami azt mutatja, hogy ennek a rovar-
nak nagy kártételét már akkor is felismerték. 
Az említett törvény a hatóságnak jogot ád 
arra, hogy a bogárszedés elmulasztásával ki-
hágást elkövetőnek a költségére végeztethesse 
el az irtást. 

Mindamellett a veszedelem elkerülésére és a 
nagyobb pajorkár megelőzésére alig gondolunk 
komolyan. Csak annyi történik, hogy a tömeges 
bogárrajzás éveiben helyenkint összegyűjtenek 
és megsemmisítenek néhány métermázsa csere-
bogarat és ezzel a kérdés a legközelebbi rajzásig 
elintézést nyert. Az ilyen irtómunkával sikerül-
het ugyan á gyümölcstermés megmentése, az 

éveken át garázdálkodó és legtöbb kárt okozó 
pajortömeg apadásában azonban ez kimutat-
ható eredményt nem adhat. Csakis az előkészítő 
szervezéssel, szakszerű vezetéssel és általánosan 
elvégzett alapos irtómunka után várhatunk 
megfelelő eredményt és ezt is osak akkor, ha az 
irtást egymásután következő 4—5 „csereboga-
ras évben" megszakítás nélkül végezzük. 

Dániában 1887—1907-ig 6 cserebogaras eszten-
dőben folyt az irtás munkája Az első évben 
7-5 millió bogarat váltottak be. Ez a mennyiség 
1903-ig fokozatosan 8131 fontra csökkent, 1907-
ben pedig már alig volt begyüjthető bogár. Az 
első év szedési eredményét tekintve, ha egy nős-
tény bogárra csak 50 utódot számítunk és föl-
tételezzük, hogy a pajorivadéknak csak a 25%-a 
marad meg, akkor is 24 ezermillió pajorral több 
pusztította volna a dán veteményeket a rend-
szeres irtás elmaradása esetén egyedül csak az 
1888. évben. Hát még, ha az ezután következő 
évek szaporodási számát kiszámítjuk! Bizony, 
sokat mentett meg az irtás, jólétet adott a ter-
mesztőnek. 

Hazánkban Abaűj-Torna vármegyében indult 
el elsőnek a hatóságilag szervezett cserebogár-
irtás 1911-ben. Zemplén és Szeben vármegye kö-
vette a példát, de a világháború félbeszakította 
a teljes sikerrel biztató munkát. Abaújban az 
első évben 76.100 kg, vagyis kereken 76-1 millió 
bogár beváltását eredményezte a munka és már 
durva becsléssel is a második cserebogaras év 
után a pajorkár tetemes csökkenését mutatta a 
veteményekben. Már ez is amellett szól, hogy 
ne mulasszuk el az idei cserebogaras esztendőt 
és a rendszeres irtás megkezdését ne halasszuk 
el ismét három évvel. 

Megvan a lehetősége annak, hogy egy kisebb 
tömeges rajzást követő esztendő raja, egymást 
követő fejlődésükre kedvező esztendők során, 
kedvező tenyészeti viszonyok esetén, újabb na-
gyobb tömeggé szaporodik. Ezért hazánk terü-
letén — a tömeges rajzási esztendőtől függetle-
nül — minden évben akadhat cserebogárrajzás. 
Nyilvánvaló tehát, hogyha csak a tömeges raj-
zás idején irtjuk a cserebogarat, nem fog sike-
rülni ezek számát annyira gyéríteni, hogy az 
ártás hatása a kártételek hatékony csökkenésé-
ben kimutatható legyen s a végcél, a kártevő 
teljes kiirtása elérhető legyen. Ennélfogva a 
rendszeresen végrzett bogárirtást minden évben 
keresztül kell vinni, mert csak így vehetjük ele-
jét annak, hogy egyrészt a pajor többéves fej-
lődése alatt el ne pusztítsa a növényzet gyöke-
reit, másrészt a bogár újabb rajzása idején se 
tehessen kárt. A bogárszedésen kívül természe-
tesen minden földmunkával kapcsolatosan kü-
lönös gondot kell fordítani a pajorok szedésére 
és azok megsemmisítésére is. 

Mint már említettem, a cserebogár irtása az 
1894. évi XII. tc. 50. §-a értelmében kötelező. 
Ezt kiegészítik az 1926. évi 37.400., az 1932. évi 
48.600. és az 1933. évi 12.900. FM. számú rende-
letek is, amelyek értelmében a kötelező csere-
bogárirtást évenkint április hó 25-ig közhírré 
kell tenni. Ezzel kapcsolatban az eredmény biz-
tosítása végett az összes intézkedéseket minden 
hatósági közegnek és magánosnak haladékta-
lanul végre kell hajtani. Az irtás gyakorlati 
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végrehajtására vonatkozó intézkedések a 12900/ 
1933. számú F M rendeletben, illetőleg az ennek 
mellékleteként kiadott Útmutatóban vannak le-
fektetve. Ez, válaszbélyeg ellenében a Növény-
védelmi Irodánál (Földmívelésügyi miniszté-
rium) mindenki által külön is beszerezhető. 

A fentebb említett 1934. évi rendelet értelmé-
ben a községi (városi) mezőgazdasági bizott-
ság, a helyi mezőgazdasági szakközeg, valamint 
a mező-, erdő- és a hegyőrök a következőkre 
nézve kaptak szigorú utasítást: , 

1. a magánterületeken való irtás végrehajtá-
sának legszigorúbb ellenőrzése, ennek elmulasz-
tása esetén pedig a megtorló intézkedéseken 
kívül (kihágási eljárás megindítása) az irtás 
foganatosítása a mulasztó költségére (37.400/926. 
FM. 1. pont, 2. bekezdés); 

2. az irtásnak közterületeken rendszeresen 
történő végrehajtása a rendelkezésre álló mun-
kaerő (ínségmunkások stb.) igénybevételével; 

3. a mindenütt történendő irtás hatósági el-
lenőrzése. 

A rendelet országos érdekből célszerűnek látja 
különösen a tanköteles elemiiskolai (esetleg 
szakiskolai) tanulóknak munkaerejét kellő irá-
nyítás és felügyelet mellett az irtásnál, illetve 
a szedésnél igénybevenni olymódon, hogy a 
kora reggeli órákban megkezdendő bogárszedés 
ideje a szorgalmi időbe beszámíttassák vagy 
legalább a tanítás ideje a bogárszedés után 
kezdődjék meg. 

A cserebogár rendszeres irtása című útmu-
tató szerint az irtás sikere a községenként tör-
ténő előkészítéstől, a megszervezéstől és a ható-
sági vezetéstől és ellenőrzéstől függ. Fontos az 
is, hogy a szedéssel foglalkozók kivétel nélkül 
megkapják fáradságuk ellenértékét. Az útmutató 
szerint az első teendő a megyei központi elő-
készítő, szervező és végrehajtó bizottság meg-
alakítása volna. Ez kidolgozza a megyei irtásra 
vonatkozó részletes utasításokat, amelyeket 
minden községnek kiadnak. Folytatólag ellen-
őrzi és irányítja az előkészítő és irtó munka 
végzését a helyszínen is. 

A központi bizottságon kívül minden község-
ben külön helyi cserebogárirtó bizottságot kell 
alakítani. Ennetí a bizottságnak kell a végső 
fokon az irtást előkészíteni, megkezdését és el-
végzését irányítani és ellenőrizni. A bizottsá-
gokat már a tömeges rajzást megelőző év őszén 
kell megalakítani. A központi bizottság teen-
dője az irtás várható költségeinek, vagyis a 
szedett bogarak beváltásához szükséges fede-
zetnek a biztosítása az illetékes hatósági szer-
vekkel együttesen valamely átmenetileg rendel-
kezésre álló vagy külön e célra létesített alap-
ból. A 6—10 tagszámú helyi bizottság első te-
endője a község határának felosztása körze-
tekre. Ennek a fásterületeknek figyelembevéte-
lével kell megtörténni úgy, hogy a munkát ve-
zető és ellenőrző bizottsági tagok területüket 
naponként átdolgozhassák. A helyi bizottság 
téli teendője a szükséges számú szedőesapatók 
összeállítása és beosztása. Ezekben férfi, asz-
szony, fiú- és leánygyermek vegyesen alkalma-
zandó, hogy minden munkára kéznél legyen a 
megfelelő munkaerő. Felszerelésük néhány hosz-
szú rúdra erősített kampó az ágak megrázásá-
hoz, néhány ponyva vagy lepedő a bogarak 

gyors összegyűjtéséhez és néhány (nem lyukas) 
zsák a bogarak begyűjtésére és beszállítására. 
A bizottság harmadik teendője a lakosság meg-
felelő kioktatása a cserebogár és pajorjának 
mérhetetlen kártékonyságáról, a rendszeres ir-
tás vagyontmentő voltáról. 

A tényleges irtás helyenkint és az időjárás 
szerint is változó, kezdetének idejét előre meg-
jelölni nem lehet. Amikor tavasszal a nappali 
hőmérséklet tartósan 20 C fok fölé emelkedett 
és 30 cm. mélység körül a talajhőmérséklet is 
meghaladta a 10 fokot, közeledik a rajzás ideje. 
Április közepétől kezdve tehát a határt már 
figyelni kell és mihelyt a bogarak repülése, raj-
zása megindult, az egész vonalon meg kell kez-
deni az irtás munkáját. Ezt napról napra, az 
egész területet átdolgozva addig kell folytatni, 
amíg érdemes vagy szükségesnek látszik a 
szedés. 

Fontos a bogártömegek első rohamának gyors 
letörése. A cserebogár ugyanis nagy mértékben 
társas lény 68 äZ erdők széleit, kisebb facsopor-
tokat és különálló fákat tömegesen meglep. 
Amíg az ilyen fákat a teljes lombtalanítástól 
megvédjük, azok állandó helyei lesznek a ki-
adós szedésnek. Csak ezek lekopasztása, az éle-
lemhiány hajtja a később kirajzó bogarakat 
újabb, távolabbi fák felkeresésére. A bogár szo-
kásához alkalmazkodó rendszeres irtás való-
sággal bizonyos helyekre szorítja a rajzást, ami 
a szedést megkönnyíti és gyorsítja. 

A kiadós bogárszedés virradattól 9 óráig tart. 
A későbbi nappali órákban csak borús, hűvö-
sebb időben végezhetünk érdemleges munkát. 
Meleg napsütésben a bogarak részben már a 
megrázott fáról leestükben szárnyra kapnak s 
csak részben szedhetők zsákba. 

A hatósági szedőcsapatok munkája elsősor-
ban a közterületeken levő fákra terjed. Magán-
tulajdonra csak akkor, ha a tulajdonos nem 
irtja a bogarakat egyidejűleg és rendszeresen. 
A magánterületeken végzett irtási minden tu-
lajdonosnak jól felfogott érdeke. A fezilag sze-
dett bogarakl beváltási árával a szedés költsé-
gének nagyobb részét is visszakapja. Szóval a 
különben beálló tényleges kár elmaradása mel-
lett még pénzhez is jut. 

A helyi bizottság kötelessége a beszolgálta-
tott bogarak beváltása. Legcélszerűbb ezt na-
ponként, egy bizonyos helyen és időben elvé-
gezni. Itt a bizottság megbízott tagja súly sze-
rint átveszi a bogarakat és a beszolgáltatónak 
egy- vagy kéthetenkint a megállapított alapdíj 
szerint kifizetésre kerülő elismervényt ad. 
Visszaélések megakadályozása végett a meg-
bízottnak kötelessége ügyelni arra is, hogy csak 
frissen szedett bogár kerüljön beváltásra, sem-
miesetre sem kétszer ugyanazon tömeg. Távoli 
helyeken aznap szedett bogarak is élettelen ál-
lapotban kerülhetnek a beváltóhoz, de ezek 
sohasem olyan bűzösen rothadtak, mint a több 
napja szedettek. A beváltással megbízott dolga 
a bogarak egyidejű megölése és tovább kezelése 
is. Ez fontos, mert a nagy bogártömeg trágyá-
nak vagy baromfieledelnek földolgozva értéket 
képvisel. 

A beváltásra kerülő bogarakat legcélszerűbb 
trágyának feldolgozni. A bogarak megölése 
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ebben az esetben a nem mindig alkalmazható 
forrázáson kívül úgy történik, hogy zsákostól 
együtt hideg vízbe mártjuk s azután a meg-
gémberedett bogártömeget előre megásott gö-
dörben trágyánaki berétegezzük. A 3—4 ujjnyi 
rétegben beöntött bogárra 2—3 ujjnyi darabos 
oltatlan meszet hintünk, erre pedig turfát, föl-
det, vagy félig érett istállótrágyát rétegezünk. 
Ha ismételt rétegezéssel a gödör megtelt, vizet 
öntünk rá és akkor a mész oltódásával kelet-
kező hő és mésztej a bogarakat megöli. Ha a 
megölést előzőleg zsákostól forróvízbemártással 
végeztük, akkor a trágyának-rétegezés gödör-
ásás nélkül a föld színén is megtörténhetik. 

A baromfieledelnek szánt bogarakat előbb 
forrázással vagy szénkéneggel megöljük, azután 
napon kiterítve megszárítjuk és megtörve vagy 
darálva és szemes eleséggel vagy darával ke-
verve etetjük. A szénkéneges lefojtás úgy tör-
ténik, hogy a hordóba, ládába öntött bogarakra 
térfogat-hektoliterenként 1 deci szénkéneget 
(széndiszulfidot) öntünk, a hordót azonnal le-
födjük és sárral légzáróan letapasztjuk, majd 
éjszakán át állani hagyjuk. Azután az élettelen 
tömeg kiterítve szárítható. Vigyázzunk — és ez 
fontos —, hogy mindennél a munkánál dohá-
nyozni, a munkahely közelében gyufát, tüzet 
gyújtani tilos, mert a ssénkéneg robban. Fontos 
azt is tudni, hogy élő vagy frissen megölt boga-
rat és pajort sohasem etessünk sertéssel, bár 
az ezt szívesen eszi. Ezekből ugyanis a sertés 
beleiben a bélkaparóféreg lárvája kerül, amely 
a fiatal állatok elhullását, az idősebbeknek pe-
dig tartós, sínylődéssel járó megbetegedését 
okozza. 

A helyibizottságok, illetőleg az elöljáróságok 
által beszolgáltatott adatok alapján a központi 
bizottság a beváltás költségeit beszedi és szét-
osztja. Ez legcélszerűbben úgy történik, hogy a 
vármegye az általa előlegezett irtási kiadásokat 
birtok arányában, földadókulcs szerint az irtás 
és a rá ^pvetkező két, tehát összesen három 
évre szétosztva, közadók módjára, behajtja. 
1911-ben Abaúj-Torna vármegye 562.000 hold 
területén az irtás, kilogrammonkin t 10 fillér 
beváltási ár mellett, 91.612 koronába került. Át-
lagban tehát 3 évre holdankint 16 fillér esett, 
ami, tekintve az előállott többjövedelmet, el-
bírhatatlan terhet semmiesetre sem jelent. 

A cserebogaras években leggondosabban vég-
zett rendszeres irtás sem jelenti azonban azt, 
hogy a közbeeső enyhe rajzás éveiben egyálta-
lában ne törődjünk a bogárral és ne irtsuk a 
pajort is minden földmunkánál, amennyire csak 
gazdaságosan lehetséges. 

A pajorokat legcélszerűbben a földmunkával 
kapcsolatban irthatjuk akkor, ha azok a föld 
megmunkálásánál szemünk elé kerülnek. A 
szántás, ásás, fölforgatás ezerszámra hozza 
elénk a pajorokat. Ezeket — külön kitűzött díj 
fejében — feltétlenül össze kell gyűjteni és meg 
kell semmisíteni. Ott, ahol a földön növény 
nincs, kora ősszel vagy késő tavasszal, tehát 
akkor, amikor a pajorok telelőre még, vagy 
már nem húzódtak le a talaj mélyebb rétegeibe, 
a talajnak megszénkénegezésével is gyéríthet-
jük a pajorokat. Ez a szőlő szénkénegezése 

módján történik szénkénegző fecskendők segé-
lyével. Ebben az esetben négyzetméterenkint 
öt lyukba fecskendezünk és egy négyzetméterre 
legalább 50 g szénkéneget számítunk. A gyérí-
tésnek ezt a módját laza, homokos talajban al-
kalmazni nem lehet, mert csak kevés eredménye 
lenne. Jobb a pajornak, a földmunkánál történő 
összeszedése, amelynek lelkiismeretes elvégzé-
sében a munkahelyre engedett sok kacsa, 
pulyka és más baromfi is nagy mértékben 
segítségünkre van. 

Nem pusztítja, azonban, mint az eddigi kísér-
letek mutatják, a megvédendő növények gyöke-
reitől elűzi a pajort a pohánka. Csemeték, 
szőlőtelepítések, fiatal ültetvények sorközeibe, 
néhány sornyi szélességben vetve ezt a növényt, 
a pajorok onnan elhúzódnak és így a vetett, 
telepített növényekben kár alig esik. 

Homokos talajú vidéken a kallócserebogár, 
vagy más néven az aratóbögár és ennek a pa-
jorja okoz nagy kárt. Ennek irtása is a fent 
elmondottak figyelembe vételével történhetik, 
azonban itt főleg az időben történő eltolódás te-
kintetében kell az irtás munkájában megfelelő 
változtatást tenni. 

Ez a kallócserebogár (Polyphylla fullo) ara-
tás táján rajzik. Fejlődése 4—5 éves. A bogár 
és különösen a pajorja hatalmasra megnő s a 
homoki szőlőnek, faültetvényeknek nagy ellen-
sége. ,A rajzó bogár nagyon szeret a fekete fe-
nyőre telepedni, azért ültessünk a homoki sző-
lők szélére mindenfelé fekete fenyőt, ahonnan 
reggelenkint lerázva, összegyüjthetjük. 

A fában szegény Álföldön a vörhenyes csere-
bogár (Rhizotrogus aequinoctialis) él, melynek 
fejlődése egy éves s amely áprilisban, majd 
szórványosan októberben rajzik. A közismert 
sárga- vagy júniusi cserebogár (Amphimallus 
solstitialis) rajzási ideje júniusban van, fejlő-
dése szintén egy éves. 

Bizonyos, hogy a vidékenkint sokszor csa-
pásként megjelenő közönséges cserebogarak 
nagyarányú gyérítése, sőt gyakorlati értelem-
ben vett kiirtása óriási gazdasági jelentőség-
gel bírna. Hogy ez lehetséges, bizonyítja az 
előzőkben említett Dánia példája. 

A közönséges cserebogár irtása növényter-
mesztőt, fogyasztót egyaránt érintő közérdek. 
Különösen a jelen súlyos gazdasági viszonyai 
között mindenkit át kell hatnia annak, hogy a 
magyar őstermelést, tehát a kert-, erdő-, szőlő-
és mezőgazdaságot érő súlyos csapás újabb 
megpróbáltatást jelent az általános gazdasági 
helyzetre is. A cserebogár és pajorja által oko-
zott pusztítás pedig oly folyton emelkedő ve-
szedelmet rejt magában, melynek következmé-
nye alig értékelhető fel a más kártevők által 
okozott veszedelmekkel szemben. Ennek csök-
kentése azonban csak rendszeres, évről-évre 
ismétlődő szervezett bogárirtással érhető el, ha 
úgy a magánosok, mint a hatóságok a védeke-
zés érdekében kötelességüket teljesítik. Ebben 
pedig a tanítóság nemzetmentő munkája ugyan-
csak és elsősorban megnyilvánulhat, mert a 
kezükben levő iskolásgyermekeknek, a leven-
téknek megfelelő kioktatása, ezeknek és a nép-
nek gyűjtőmunkájukban való irányítása révén 
közreműködésük jobb sorsunk alapját erősíti. 

í 



Dr. HÓMAN BÁLINT m. kir. vallás= és közoktatásügyi 
miniszter a tanügyközigazgatási reform előkészítőmunkálatait, 
a törvényjavaslatot s ennek általános és részletes indokolását 
„A közoktatásügyi igazgatás újjászervezése" c. munkában bo= 
csátotta közre. A reformot minden vonatkozásában megvilágító 
könyvet tizenegy, az ország tanügyi intézményeit ismertető 
statisztikai tábla, az igazgatás mai rendjét és új szervezetét 
ábrázoló hét grafikai tábla, végül a tankerületeket, az ország 
népiskoláit, középfokú= és szakiskoláit, végül a középiskolákat 
feltüntető nagy térképek egészítik ki. 

Több oldalról kifejezésre jutott az a kívánság, hogy e 
munka az iskolák és tanszemélyzet számára is hozzáférhetővé 
tétessék. Minthogy valóban kívánatos, hogy az új igazgatási és 
iskola felügyeleti rendszer az ország tanszemélyzete előtt kellő= 
képen megvilágíttassanak, a vallás= és közoktatásügyi miniszter 
úr hozzájárult ahhoz, hogy azok az iskolák, amelyek e célra 
fedezettel rendelkeznek, továbbá a tanári és tanítói testületek, 
végül a nyilvános iskolákban működő tanárok és tanítók 10 — 
pengős kedvezményes áron megrendelhessék a munkát. Azok= 
nak, akik a jelzett összeget május hó végéig postatakarékpénz= 
tári biankó csekkbefizetési lapon „ Vkm. középiskolák 63.000 
gyüjtőletéti számla Budapest" címre befizetik, a rendelkezésre 
álló készlethez képest a befizetés sorrendjében a minisztérium 
gondnoki hivatala fogja a művet megküldeni. 

Budapest, 1935. évi május hó. 

A m. kir. 
vallás= és közoktatásügyi minisztérium 

gondnoki hivatala. 
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Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
'-'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

V - I A D Ó H I V A T A L : Kirá'yi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII. ker.. Múzeum-korút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45 

TT'ÉZ I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

p L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P- Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dlj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számű csekkszámlájára. 

T J IR D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. '1, oldal 85 P , ' / « oldal 50 P, 
l / i oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők 

\ XX. századot sokan a gyermek századának 
nevezik. Egészen bizonyos, bogy a mult század 
közepe táján a gyermekkel kapcsolatos kérdé-
sek iránt az érdeklődés erőteljesen fellendült 
és ez az érdeklődés máig sem csökkent. Nagyon 
sok történt azóta a gyermek érdekében, de váj-
jon a gyermek helyzete, sorsa valóban jelen-
tős javulást mutat-e? A világháború és forra-
dalmak csapásaitól megkímélt országokban 
bizonyos vonatkozásokban nagy fejlődés mutat-
kozik, a gyermek tervszerű gondozásban része-
sül. de ezzel szemben ott áll az erkölcsi és 
anyfrgr romlással kapcsolatban a családi élet 
válsága, amellyel szemben a közönség, a ható-
ságok majdnem mindenütt tehetetlenek. Egé-
szen természetes, hogy a háború sújtotta, forra-
dalmakat elszenvedett országokban és így ha-
zánkban is a gyermekkel szemben teljesítendő 
feladatok megnövekedtek, megsokszorozódtak. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a gyermek a jövő 
záloga s hogy a gyermek jövője egyet jelent 
a nemzet jövőjével, éppen azért állandóan fel-
színén van az a törekvés, hogy a nemzet jövő-
jét a gyermekkel kapcsolatos kérdések meg-
oldásával biztosítsuk. 

A magyar gyermekekre kétszeres gondot kell 
fordítanunk, mert hisz a magyar sors szomorú 
és kemény. A magyar gyermekek nagy száza-
léka pedig erősen nélkülözi azt a fizikai gon-
dozást, sok helyen azt az erkölcsi és szellemi 
légkört, amely a testben és lélekben erős nem-
zedék felnövekedéséhez olyannyira szükséges. 
Az iskola egymaga nem tudja biztosítani, hogy 
a gyermekből vallásos, erkölcsös, munkabíró, a 
köz érdekeit mindig szem előtt tartó, hazafias 
gondolkozású jó magyar állampolgár legyen. 
Ehhez elsősorban a szülők és minden egyes 
családtag egyöntetű, ugyanazokat a célokat 
szem előtt tartó alapvető és segítő munkája 
szükséges. A családi élet jóléte, békéje, szelleme, 

j munkája, hazafiassága adja a nemzet jólétét, 
erkölcsi és szellemi életének színvonalát. A 

* Budapest székesfőváros polgármesterének a Nemzeti 
Gyermekhét megnyitó díszközgyűlésén t a r to t t beszéde. 

nemzet sorsa a családok sorsán fordul meg, 
ebből sarjad a nemzet ereje és jövője. A család 
a jó Isten csodálatos gondolata nemcsak az 
emberi nem, de a nemzet fenntartására is. Ha 
a család beteg, beteg az egész társadalom, beteg 
a nemzet is. Éppen ezért amikor a Nemzeti 
Gyermekhét első céljául a gyermek sorsával 
kapcsolatos kérdések ismertetését, népszerűsí-
tését tűzte ki, e kérdések sorából a szülői hiva-
tás és felelősségérzetre való nevelés gondolatát 
ragadtam ki, mint jelentőségében a legfonto-
sabbat. 

A családban a szülőktől kapja a gyermek 
azokat a testi és lelki kondíciókat, amelyek a 
gyermek és a gyermekek összességén át a nem-
zet sorsát megpecsételik. 

Gyökerében kell tehát a kérdést megfogni és 
minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy a ma-
gyar szülők és leendő szülők idejében készül-
jenek fel nemes és magasztos hivatásuk betöl-
tésére. A szülői hivatás helyes betöltésére az 
iskola nem készíthet elő. Az ehhez szükséges 
valláserkölcsi felfogást, világnézetet a család-
nak kell minden emberbe már gyermekkorában 
beoltani, az illetékes hatósági szervek pedig 
esak arról gondoskodhatnak, hogy felnőttkor-
ban mindenki megszerezhesse a szülői hivatás 
betöltéséhez szükséges korszerű ismereteket. 
Azok az ismeretek, amelyeket a szülők általá-
ban adhatnak, rendszerint hézagosak és nem 
mindenkor egyeznek a gyermek testi és lelki 
fejlődésével foglalkozó tudományok megállapí-
tásaival és eredményeivel. Számos kísérlet tör-
tént már a szülők iskolájának meghonosítására, 
az anyai hivatás helyes betöltésére nevelő ta-
nító intézmény megszervezésére, de ezek a tö-
rekvések mindezideig csak egyes társadalmi 
rétegekben keltettek érdeklődést. Fel kell kel-
teni tehát a szülői felelősségérzetet, mert ennek 
nyomán termelődhet ki az a szellem és az a 
készség, amely szinte kötelességévé teszi min-
denkinek a legszentebb hivatásra való felkészü-
lést testben, lélekben és ismeretben egyaránt. 

Ezek a meggondolások indítottak arra, hogy 
az illetékes egyházi' és tanügyi hatóságokkal 
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karöltve utasítsam az összes budapesti iskolá-
kat a Nemzeti Gyermekhét keretében olyan 
szülői értekezlet megtartására, melynek tárgya 
a családi élet és a gyermek sorsa közötti össze-
függés kifejtése. 

Amíg a mult esztendőben a főváros 11 isko-
lájában a gyermek sorsával kapcsolatos 22 kü-
lönböző tárgyú előadást tartottunk, addig ebben 
az évben közel 300 iskola útján egyetlen egy 
kérdést viszünk a szülői társadalom elé. Ezek-
nek az előadásoknak a célja: ráeszméltetni a 
társadalmat a szülői hivatás fontosságára, je-
lentőségére, egyéni és nemzeti kihatására. Ügy 
véljük, hogy ezzel nagy szolgálatot teszünk a 
magyar gyermeknek is, mert hiszen a gyermek 
sorsa elsősorban a családon, a szülőkön múlik. 
Erkölcsi felfogásban meglazult, lelki egységben 
megbomlott családokból nem nőhet egészséges 
lelkű nemzedék. 

Szándékosan mellőztem eddig a súlyos gazda-
sági válság megemlítését, amely majdnem min-
den családra nyomasztóan, sokszor már alig 
elviselhető gondokkal, munkanélküliséggel bé-
nítóan és bomlasztóan ránehezedik. Mellőztem 
pedig azért, mert a családi élet bomlásának 
okai körében nem a gazdasági kérdést látom 
a legsúlyosabbnak. A gazdasági válság és a 
családi élet válsága egyugyanazon forrásból 
táplálkozik, mégpedig a vallásosság és erkölcsi 
élet meglazulásából. Az erkölcs, a krisztusi 
szellem, az önfeláldozó szeretet, a közösség ön-
zetlen szolgálatának gondolata vezetheti csak 
ki a családokat, a nemzeteket a válság sodrá-
ból. A meredek szélén állunk, alattunk moraj-
lik a halál örvénye és ebből a kétségbeejtő 
helyzetből csakis a szebb jövőbe vetett hitünk, 
a szebb és tisztultabb eszmények szolgálatára 
való készségünk, a mások javát s főként a 
gyermek érdekeit szolgáló önzetlen életünk 
szabadíthat meg. A nemzetet és a családot 
pusztító egocentrikus, anyagias világszemlélet 
helyett a Krisztus által hirdetett és a közösség 
érdekeit gyámolító szeretet eszméit kell ma-
gunkba fogadni és annak igazságát példát mu-
tató élettel bizonyítani. Mindaddig, míg az élet 
minden vonalán ezek az elvek nem fognak irá-
nyitóan érvényesülni, a Nemzeti Gyermekhét 
első feladatának eme gondolatok hirdetését, ter-
jesztését fogja tartani. 

Nem másodrendű feladatnak tartja a Nem-
zeti Gyermekhét az örömszerzést, a felemelő, 
kedélynemesítő, lelketformáló örömök nyújtá-
sát a gyermeknek! 

Ha egy gyermek egy folyó partján játsza-
dozva, abba belezuhan, bizonyos, hogy mindig 
fog akadni néhány önfeláldozó és bátor szívű 
ember, aki meggondolás nélkül veti magát a 
folyó sodrába, hogy egy gyermek életét meg-
mentse. Ezzel szemben nap-nap után találko-
zunk a gyermekek ezreivel, kiknek megtöit-
fényű szeméből gondterhelt szomorúság, sivár 
örömtelenség mered vádlóan felénk és mégis 
közömbösen haladunk el mellettük. Vájjon ez 
a tragédia, amely ezreket és ezreket sújt, nem 
veszedelmesebb, kétségbeejtőbb-e, mint egy-egy 
gyermek meggondolatlansága, egyensúlyvesz-
tése? 

Az örömszerzés harangjait kívánja a Nem-
zeti Gyermekhét a felnőtt társadalom közönyös, 
részvétlen lelkében megkondítani. Örömet a 
gyermekeknek, minél több, szebb, önfeledtebb 
gyermeki kacagástól hangos, édes örömet! Nem 
lehet emberi lélek oly sivár, fásult, rideg, hogy 
egy ártatlan gyermek szeméből fakadó könny, 
vagy ajkáról elröppenő kacagás meg ne érintse 
az együttérzés szelíd szárnyával, meg ne rez-
düljön lelkében a szomorúság vagy derű egy-
egy húrja. A gyermekek búja a mi gyötrel-
münk, a gyermekek öröme, kacagása a mi örö-
münk ós miért legyünk gondterheltek, ha a jó-
akarat és a szeretet egymaga is eiég, hogy má-
soknak örömet szerezve, a mi lelkünk is örven-
dezzék. A Nemzeti Gyermekhét indítékot akar 
adni az örömszerzésre a játszótereken, szín-
házakban, mesedélutánokon. 

Hálával emlékezem meg a főváros nemes-
lelkű közönségéről, amely nemcsak önzetlen 
munkával, de a gyermekheti szelvények meg-
váltása és természetbeni adományok révén 
anyagiakban is segítségére sietett a Nemzeti 
Gyermekhét-mozgalomnak. 

A Nemzeti Gyermekhét nem tűzött ki elérhe-
tetlen célokat, nem propagál megvalósíthatat-
lan eszméket s nem vár egyebet, mint termé-
szetes emberi jóságot, önzetlen szeretetet, több 
felelősségérzetet a magyar gyermek iránt és ha 
ezt mindenki a maga körében az év többi 51 
hetében megadja, az eredmények az élet min-
den vonalán mutatkozni fognak. 

A vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetése 
az 1 9 3 5 - 3 6 . évre 

A költségvetés általános indokolásából: Az 
előirányzatban szereplő kiadások és bevételek 
főösszegeinek az előző évi előirányzattal szem-
ben mutatkozó eltéréseit az alábbiakban ismer-
tetjük: 

Rendes kiadások : 
1934/35. évre megállapított összeg . . 84,512.030 P, 
1935/36. évre előirányzott összeg 84,451.500 P, 

az 1935/36. évre tehát kevesebb 60.530~ P'veb 

Rendkívüli kiadások : 
Átmeneti kiadások: 

1934/35. évre megállapított összeg . . 2,483.200 P, 
1935/36. évre előirányzott összeg 3,065.500 P, 

az 1935/36. évre tehát több . . 

Beruházásuk: 
1934/35. évre megállapított összeg . . 
1935/36. évre előirányzott összeg . . . . 

az 1935/36. évre tehát " több . . 
Az összes kiadási többlet tehát 

582.300 P-vel. 

185.000 P, 
1,055.000 P, 

870.000 P-vel. 
1,391.770 P. 
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Rendes bevételek: 
1934/35. évre megállapítot t összeg . . 6,564.000 P, 
1935/36. évre előirányzott összeg 6,470.000 P, 

az 1935/36. évre tehát kevesebb 94.000 P-vel. 

Rendkívüli bevételek: 
1934/35. évre megállapítot t összeg . . 190.000 P, 
1935/36. évre előirányzott összeg 410.000 P, 

az 1935/36. évre tehát több . . 220.000 P-vel. 
Az összes bevételi többlet tehát 126.000 P. 

A rendes k iadásokból kereken 65-8 (az előző évben 
66) millió P személyi természetű. A csökkenést a vég-
leges létszám ú jbó l való megállapí tása, az ahhoz való 
fokozatos közeledés, továbbá a külső tanügyi igazga-
tás átszervezésével kapcsolatos létszám rendezés okozza. 
A személyi természetű kiadások apadását kisebb rész-
ben ellensúlyozza az az emelkedés, amely a nem ál lami 
iskolák tanszemélyzetének il letményeihez való hozzá-
járulásnál az au tomat ikus előlépés folytán jelentkezik. 
Mérsékelt összegű, de tanügyi szempontból fontos ú j 
k iadást jelent továbbá 30 ú j kezdőtanítói illetmény elő-
irányzása, amivel a túlzsúfolt elemi iskolák helyzetén 
kíván a miniszter segíteni. A személyi természetű ki-
adások a rendes k iadásoknak 77-9%-át (az előző év-
ben 77-7%-át), az összes k iadásoknak 74-3%-át (az 
előző évben 75-3%-át) képviselik. 

A dologi természetű rendes kiadások összege kere-
ken 18-6 (az előző évben 18-9) mill ió P. Ebben a ki-
adási keretben gondoskodni kellett egyes kiadási téte-
lek emeléséről, hogy a korszerű igények kielégíttesse-
nek. A külső tanügyi igazgatásnál a személyi k iadá-
soknál megtakarí tot t hitel egy része a megszervezendő 
tanu lmányi felügyelet költségeinek fedezésére használ-
ta tot t fel. 

Az átmeneti kiadások végösszegében muta tkozó 
emelkedést egyrészt az Országos Testnevelési Alapot 
megillető megtérí tés összegének emelése, másrészt a 
budapest i Pázmány Péter tudományegyetem épületei-
nek ta tarozására , valamint a főváros támogatásával 
létesítendő tiidőbetegpavillon cél ja i ra szükséges össze-
gek előirányzása idézte elő. 

A kulturál is szempontok s a hazai ipar foglalkozta-
tásának indoka egyaránt sürgeti, hogy a pénzügyi vi-
szonyokhoz mér t szerény keretben beruházásokról is 
gondoskodás tör ténjék. Legfontosabb szükséglet ezen 
a téren az elemi iskolai épí tkezéseknél muta tkozik , 
e lsősorban a falusi iskoláknál, mert egyes helyeken az 
iskolák túlzsúfoltsága s a jelenlegi épületek tar thata t -
lanul rossz ál lapota vagy teljes h iánya az építkezést 
feltétlenül szükségessé leszi. Ebben az évben 150 tan-
terem építését vette a miniszter tervbe s az e célra 
előirányzott összeg okozza a beruházások hitelénél 
muta tkozó többletet. 

1. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisded-
óvónőképző-intézetek. 

a) Állami intézetek. 
Az intézetek száma változatlanul 12. Ebből 

tanítóképző-intézet 7, állami tanítónőképző-inté-
zet 4, állami óvónőképző-intézet 1. 

A személyi j á randóságok összege 867.050 P (záró-
jelben a d j u k az összehasonlí tó adatot az 1934/35. évi 
költségvetéssel szemben: — 17.540 P) . Az alkalmazot-
tak létszáma 222 (12 igazgató, 129 rendes' tanár , 1 test-
nevelő tanár , 16 helyettes tanár , 27 gyakorlóiskolai 
taní tó, 2 mintaóvónő, 3 nevelő, 32 altiszt). A dologi 
k iadások 450.000 P-vel (— 19.000 P), a kiküldetési és 
átköl tözködési költségek 2500 P-vel szerepelnek. A ki-
adások főösszege 1,319.550 P (— 36.540 P), a be-
vételeké 420.000 P (— 19.000 P). 

b) Nem állami intézetek. 
A nem állami tanító-, tanítónő- és óvónő-

képző-intézetek fenntartásához az alkalmazott 
tanerők illetményeinek kiegészítése útján já-
rul az állam. Ezen a címen 376.440 P (—5850 P) 
irányoztatott elő. 

A fizetéskiegészítő ál lamsegélyben részesülő nem 
állami tanító-, taní tónő- és kisdedóvónőképző-intézetek 
száma, mint az előző évben, 31. A Magyar Kathol ikus 
Tanulmányi Alapból fenntar tot t taní tóképző-intézetek-
nél a tanszemélyzet létszáma 27, a többi taní tóképző-
nél a világi t a n á r o k száma 117, a szerzetes t aná roké 
81, összesen 225. 

2. Állami elemi népiskolák. 
A rendes kiadások 1. rovatán a személyi 

járandóságok szerepelnek 13,415.770 pengővel 
(+13.890 P). A részletezés szerint az állami 
elemi iskolai tanítók közül 412 van a VII. fize-
tési osztályban, 3896 a VIII—XI. fizetési osz-
tályban és 310 a segédtanító, a létszám tehát 
4618 (+10). 

Törzsfizetésük együtt évi . . . . 9,962.526 P, 
lakáspénzük „ „ 1,978.059 P, 
családi pótlékuk „ „ . . . . 600.336 P, 
hadipótlékuk „ 72.575 P, 
közlekedési segélyük „ 9.240 P, 
egyéb pótlékuk „ . . . . 42.274 P, 

mindösszesen évi: 12,665.010 P. 
Ugyanitt irányoztatott elő 94 önálló hitokta-

tónak 224.586 P, valamint 183 altisztnek ós szol-
gának 233.008 P illetménye, végül a fokozatos 
előléptetésekkel járó 57.647 P költség is. 

Az indokolás szerint 10 ú j segédtanítói ál lás szer-
veztetett s 39 rendes tanítói állás is segédtanítói állássá 
szerveztetett át, az altiszti és szolgai ál lások száma 
pedig 32-vel leszállíttatott. A rendes tanítók lé tszáma 
nem födi a tényleges szükségletet, ezért nagyobbszámú 
helyettes t an í tó a lka lmazására van szükség; ezenkívül 
a betegség mia t t távollevő t a n e r ő k helyettesítéséről is 
gondoskodni kell, hogy az ok ta t á s zavar ta lan menete 
biztosítható legyen. A más ágaza tokná l m ű k ö d ő taní-
tók visszarendelése és iskolába való beosztása i ránt a 
lehetőséghez képest intézkedés történt , úgy hogy azok 
létszáma az előző évi 51-ről 46-ra csökkent. 

Állami elemi népiskola jelenleg 501 községben van, 
mégpedig 1309 iskola 3722 tan teremmel . 

A 2. rova ton a dologi k iadások 197.920 P-vel szere-
pelnek, a 3. rovaton az átköl tözködési költségek 10.000 
P-vel, a 4. rova ton a budapest i Ferenc József Taní tók 
Háza segélyezésére és épületének költségeire 3500 P 
i rányoztatot t elő. 

A k iadások főösszege 13,627.190 P ( + 13.890 P), a 
bevételeké 150.000 P ( + 50.000 P) . A bevételi többlet 
az egyes községek vagy más érdekeltségek á l ta l fize-
tendő hozzá já ru lás i összegekből a tényleges eredmény-
hez képest vétetett föl. 

3. Nem állami elemi népiskolák. 
A községi, hitfelekezeti és érdekeltségi elemi 

népiskolákat a tanerők illetményeinek kiegé-
szítése alakjában segélyezi az állam. Erre a 
célra 16,030.480 P (+50.450 P) irányoztatott elő. 

Az indokolás szerint összesen 9912 községi, hitfele-
kezeti és érdekeltségi elemi népiskolai világi rendes 
és 758 segédtaní tó fizetése és családi pótléka, 550 szer-
zetesrendi t an í tónő fizetése, va lamin t 70 kisegítő taní tó 
dí jazása vétetett számításba. Minthogy iskoláink egy-
része anny i ra túlzsúfolt, hogy száznál több t anu ló jut 
egy taní tóra , ezért a tanítók számának fokozatos eme-
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lése elsőrendű tanügyi követelmény. Mivel pedig új 
rendes tanítói állások takarékosságból most nem szer-
vezhetők, egyelőre 20 új kisegítő tanító illetményének 
előirányozásával igyekezett a miniszter a helyzetet né-
mileg enyhíteni. 

Az előirányzat összeállításánál levonásba hozatott az 
iskolafenntartók részéről biztosított természetbeni já-
randóságok értéke és a készpénzek összege. A termé-
szetbeni járandóságok értékegységekben, a készpénz-
járandóságok pedig vagy a mindenkori tanítói kezdő-
Fizetésnek bizonyos százalékában vagy meghatározott 
pengőösszegekben állapíttattak meg. Valamennyi ál-
lamsegélyes tanítói állás helyi javadalma összesen 
145.193 értékegységben, 290.898%-ban — ebből 1000 
kisegítő tanítói % csak a szorgalmi idő 10 hónapjára 
—- és évi 250.000 P-hen van megállapítva Egy érték-
egység évi 21 P-vel, egy % Pedig 14 P 40 f-rel, a se-
sédtanítóknál évi 12 P-vel számíttatik. 

A világi rendes tanítói állások közül 601 a VII. fize-
tési osztálynak megfelelő illetményekkel szerepel. 

Az itt számításba vett 11.290 tanerőnek együttes fize-
tési és családi pótlék-igénye évi 24,042.871 P, ebből az 
iskolafenntartókra 7,431.008 P, a segélyező államkincs-
tárra pedig 16,611.863 P, illetve a 3-5%-os időközi 
megtakarítás leszámításával 16,030.480 P esik, az arány 
tehát 31-67% — 68-33%. A szükséglet emelkedése a 
világi rendes tanítók előlépésének s az új kisegítő ta-
nítói illetmények előirányzásának tulajdonítandó. 

A 6. rovaton községi és hitfelekezeti elemi iskolák 
tandíjkárpótlására 122.100 P, tanszerek adományozá-
sára 2600 P, Wodianer-jutalmakra 1000 P, 60 ellátat-
lan volt tanító, özvegy és árva nyugdíjpótló állam-
segélyére 13.680 P, Ínségbe jutott működő vagy állás-
talan tanítók s családtagjaik egyszeri segélyezésére 
6360 P vétetett föl. A 7. rovaton iskolaépületek tataro-
zására és építkezési segélyekre, mint az előző évben. 
100.000 P irányoztatott elő. 

4. Népiskolai beruházás. 
Elemi iskolai építkezésekre 900.000 P irányoz-

tatott elő. 
Az Orsz. Népiskolai Építési Alapnak az 1932. évben 

történt megszűnte óta az elemi iskolai építkezések jó-
formán teljesen szüneteltek, ami elsősorban a túl-
zsúfolt és sokszor nagyon leromlott állapotban levő 
falusi iskoláknál teremtett tarthatatlan helyzetet és 
telte halaszthatatlanul szükségessé az állam hatható-
sabb támogatását. A helyszíni jelentések alapján ké-
szült szükségleti kimutatások szerint egyelőre legalább 
150 tanterem létesítésére van okvetlenül szükség. A 
halaszthatatlanná vált építkezésekre s az azokkal kap-
csolatos tervezési, ellenőrzési és kiszállási költségekre 
tantermenkint átlagosan 6000 P-t számítva, 900.000 P 
beruházási hitelt kellett előirányozni. 

5. Gazdasági népiskolák és tanonciskolák. 
A személyi járandóságok előirányzata 554.170 

pengő (—680 P), a dologi kiadásoké 23.130 P, a 
kiküldetési és átköltözködési költségeké 2400 P, 
a nem állami tanszemélyzet illetményeihez való 
hozzájárulásé 32.650 P (—720 P), egyéb hozzá-
járulásoké 190.000 P. 

Az önálló gazdasági népiskolák száma 52, közülök 
21 állami, 31 pedig községi jellegű. Az 1934/35. tan-
évbén 9492 fiú- és 12.588 leány-, összesen 22.080 ta-
nulójuk volt. A gazdasági irányú továbbképző nép-
iskolák száma 1070 ( + 170), 52.816 fiú- és 58.342 
leány-, együtt 111.158 tanulóval. Az iparostanoncisko-
lák száma 345, a kereskedőtanonciskoláké 25. 

6. Gyógyítva nevelő iskolák. 
Személyi járandóságok fejében 805.340 P 

(—12.000 P), dologi kiadásokra 408.900 P (+5000 
pengő), kiküldetési és átköltözködési költsé-

gekre 1500 P (+1000 P), tanárjelöltek segélye-
zésére 8640 P az előirányzat. 

Ide tartoznak a siketnémák, vakok és szellemileg 
fogyatékosok gyógypedagógiai és foglalkoztató inté-
zetei, a beszédhibák javítására szolgáló tanfolyamok, 
a kisegítő iskolák, a Gyógypedagógiai Tanárképző Fő-
iskola s egyes vonatkozásaiban a Gyermeklélektani 
Intézet, Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó. 

7. Állami kisdedóvó-intézetek és menedékházak. 
A személyi járandóságok 1,362.220 pengővel 

(—20.270 P), a dologi kiadások 34.130 P-vel, az 
átköltözködési költségek 1500 P-vel szerepelnek. 
A személyi járandóságok részletezése szerint 
az állami kisdedóvónők létszáma 5-14, a segéd-
óvónőké 40. 

Törzsfizetésük együtt évi 1,128.318 P, 
lakáspénzük együtt évi 132.992 P, 
családi pótlékuk együtt évi 8.928 P, 
közlekedési segélyük együtt évi . . . . 3.360 P, 

mindösszesen . . 1,273.598 P, 
amihez még a fokozatos előléptetéseknek 3334 P-nyi 
költsége járul. 

Az állami gyermekmenedékházvezetőnők létszáma 2, 
fizetésük évi 3060 P, lakáspénzük pedig 263 P. 

A nem rendszeres illetmények közt 16 helyettes 
óvónő és 350 dajka járandósága szerepel. A más ága-
zatoknál szolgálatot teljesítő állami óvónők száma 18. 
Jelenleg 235 községben 394 állami óvoda van. 

A kiadások főösszege 1,397.850 P, a bevétel 1000 P. 

8. Nem állami kisdedóvó-intézetek 
és menedékházak. 

A nem állami óvónők és állandó gyermek 
menedékházvezetőnők illetményeinek kiegészí 
téséije 635.410 P (—5010 P) irányoztatott elő. 

325 nem állami világi rendes és 47 segédóvónő fize 
tése és családi pótléka, 155 szerzetesrendi óvónő fize-
tése, 38 állandó menházvezetőnő fizetése és családi 
pótléka, végül 5 kisegítő óvónő díja vétetett itt szá-
mításba, amely összegből a fenntartók részéről bizto-
sított helyi javadalom — a nem állami elemi iskolai 
tanítóknál alkalmazott módon — levonatott. Az óvó-
nők és menházvezetőnők együttes helyi javadalma 
420 értékegység, 16.893 rendes óvónői % egyenkint évi 
14 P 40 f-rel, 900 segédóvónői % egyenkint 10 P 
80 f-rel és 1825 menházvezetőnői % ugyancsak évi 
10 P 80 f-jé vei. 

Az itt számításba vett 570 tanerőnek együttes fize-
tési és családi pótlékigénye 939.966 P, amely összeg-
ből a fenntartókra 281.509 P, a segélyző államkincs-
tárra pedig 658.457 P, illetve a 3-5%-os évközi meg-
takarítás levonásával 635.410 P esik, az arány tehát 
30-71% — 69-29%. . 

9. Nem Állami Tanszemélyzet Országos 
Ny ugdíjintézete. 

Az 1924 : XXVIII. t.-c. alapján működő Nyug-
díjintézet a nem állami tanszemélyzetnek, vala-
mint e tanszemélyzet özvegyeinek és árváinak 
ellátásáról gondoskodik. Költségvetési előirány-
zata az 1935/36. évre: 

Kiadás: 
Nyugellátások 13,804.522 P 
Kezelési költségek 3.596 P 
Kecskeméti Faragó Béla orsz. árvaház 

részesedése 140.000 P 
Kiadások összege . . 13,948.118 P 

Bevétel: 
Nyugdíjjárulékok 2,514.518 P 
Állami hozzájárulás 11,433.600 P 

Bevételek összege . . 13,948.118 P 
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10. Tanítói internátusok alapjai. 
Ezek az alapok az 1930 : VII. t.-c. rendelkezése 

folytán szedett elemi iskolai beiratási díjakból 
keletkeztek. Rendeltetésük: a tanítók gyerme-
kei számára internátusok létesítése, fenntartása 
és támogatása. 

Három ily alap van : Állami Tanítói Internátusok 
Alapja az állami, községi, társulati , magán, valamint 
a görögkeleti , uni tár ius és izraelita elemi iskoláknál 
befo lyó beiratás i d í j akbó l ugyanily jellegű iskolák 
tan í tó inak gyermekei j avá ra . Bevételi és k iadás i elő-
i rányzata egyaránt 104.000 P. — Katholikus Tanítói 
Internátusok Alapja (62.000 P) a római és görögkatho-
likus, végül a Protestáns Tanítói Internátusok Alapja 
(31.000 P) a r e fo rmátus és evangélikus elemi iskolák-
ná l befolyó beiratási d í j a k b ó l a megfelelő jellegű is-
ko lák taní tógyermekeinek javára . 

11. Népművelési célok támogatása. 
A személyi járandóságok 101.100 P-vel (+1700 

pengő), a dologi kiadások 64.000 P-vel, kikülde-
tési és átköltözködési költségek 500 P-vel szere-
pelnek. 

E hitelkereten be lü l elemi és á l ta lános ismeretter-
jesztő, ú. n. közműveltségi és gyakor la t i t anfo lyamok, 
ismeret ter jesztő e lőadások és e lőadóképző tanfo lyamok 
t a r t a t n a k legalább is az eddigi mére tekben . A dia-
pozi t ív-sorozatoknak közel 50%-a elhasználódott , hiá-
nyossá vált, ezek kiegészítése és pó t lása is szükséges. 
Vetítőgépek, közrád iók beszerzése is á l landó szükség-
let. A bizottságok ügykezelési k i adása i szintén innen 
n y e r n e k födözetet. 

Az országban m a mintegy 1700 községnek nincs 
még népkönyvtára . Legalább a fogla lkozási szakisme-
re teke t tar ta lmazó könyvekről kell tehát gondoskodni 
m inden községben, a szépirodalmi m ű v e k pedig ván-
dorkönyvtá r a l a k j á b a n ju t la tandók el a fa lvakba. A 
kultúregyesületek o t thont adnak a népművelési elő-
a d á s o k n a k s a ku l tú rházak e lvonják a falu népét a 
k á r o s szórakozásoktól . Fejlesztésük, t ámoga tásuk nem-
zeti érdek. 

I Ü M É T L Ő É S Ö H H Z E F O G L A L Ó Ó R Á K 
A F Ö L D R A J Z B Ó L . 

í r t a : G Ü N T H E R J O L Á N . 

M agya,rország minden tanítója elvégezte már 
eddig az előírt földrajzanyagot. Igen, a mű-
vész befejezte nagy munkáját, Istentől és haza-
szeretettől ihletett mesteri keze a legapróbb 
részletekig kidolgozta és ezerféle mesterfogás-
sal belevéste édes hazánk képét mindegyik kis 
tanítványának lelkébe. Ámde ezt a gyönyörű 
képet meg is kell rögzítenie. Ha nem állandó-
sítja, a nemes kontúrok eltűnnek, a nevek el-
mosódnak, az élet egyéb benyomásai elhomá-
lyosítják a nagy gonddal, lágy viaszra vésett 
mesterművet. Az állandósítást, mélyítést szol-
gálja az ismétlésekre, összefoglalásokra szánt 
idő áprilistól évvégéig. Itt azonban sok nehéz-
séggel küzködik a tanító, mert ezeken az órá-
kon nincs már meg az újság ingere, csökken 
az érdeklődés és sokszor unalomba fulladnak 
a. máskor oly érdekes és kedves földrajzórák. 
Üj beállításokkal, ríj szempontokkal, más meg-
látással kell tehát a figyelmet lekötni az is-
métlő órákon; új élmények erejével kell elmé-
lyíteni az évközben szerzett földrajzi fogal-
makat és újabb öntevékenységgel kell késztetni 
a tanulókat intenzív földrajzi gondolkodásra. 
A gyermek játékos kedvével, mindig csele-
kedni akaró természetével kell átlendíteni eze-
ket a földrajzórákat a közöny, a sablon, az 
unalom holtpontjain. Leírom néhány ismétlő-
óra tervét, a gyakorlatban jól bevált elgondo-
lásom szerint. Tanítsuk meg mindenekelőtt ki-
alakítani Nagy- és Csonka-Magyarország ha-
tárvonalát gyermekekből. Szép áprilisi és má-
jusi napokon kedves foglalkoztatás ez az ud-
varon, vagy a kertben. Lehetőleg az egész osz-
tályt vonjuk bele, a magasabb növésűek Nagy-
Magyarország, a kisebbek a csonkaország ha-
tárát alakítsák álló vagy fekvő helyzetben. 
Koedukációs iskolákban fiúk, lányok ügyes 
csoportosítása adhat színes képet, azonkívül 

idevágó versek, énekek, megfelelő tornagyakor-
latok élénkíthetik még az órát. 

Mikor az összefoglalás során a Kárpátok el-
helyezkedéséről, határalkotó erejéről, a közbe-
zárt területek tagozódásáról lesz szó, megint 
láncba fogjuk a gyerekeket és kialakítják a 
Kárpátok határláncát Dévénytől Orsováig. 
Egy-egy gyermek képviseli a megfelelő határ-
hegységet s mindegyik hangosan mondja ne-
vét: Kis Kárpátok, Magyar Morvahatárhegy-
ség, stb. A láncon belül a többi hegység is he-
lyet foglal egy-egy gyermek személyében s 
közösen gyakorolják a neveket. Ugyanekkor a 
táblán is rajzolhatjuk névtelen vonalakkal a 
megfelelő hegyeket. Majd egyenkint megszó-
lalnak a hegyek, hangosan kiáltják nevüket és 
elmondják, miről nevezetesek, mit adnak az 
országnak; azután lehajtott fejjel, szomorúan 
sóhajtozhatnak: elvették erdeimet, elvették 
aranyamat, ezüstömet, elvették fürdőimet, más 
élvezi szépségeimet, stb. Közben jó alkalom 
adódik a felvidéki egységes tájak összhason-
lítására, értékelésére. Vers, ének itt is ügyesen 
alkalmazható. 

Hazánk vízrajzának ismétlésénél nagy öröm-
mel alakítják ki a gyermekek kézkulcsolással 
a Dunát, a Tiszát, a Balatont. Mindegyik ré-
szecske megszólal, elmondja szerepét. A Ba-
laton mesél szépségeiről, veszedelmeiről, nagy-
ságáról, hasznáról, partjain és hullámain zajló 
életről, stb.; a Duna hosszú folyásáról, orszá-
gokat, népeket, átölelő szerepéről, öröméről, 
bánatáról; a Tisza az édes-bús magyar életről, 
stb. A Balaton köré felsorakozhatnak a neve-
zetes fürdő- és üdülőhelyek zácslócskát tartó 
gyermekek személyében. Hirdetik magukat. 
Csalogatják a fürdő vendégeket. A Duna és 
Tisza mellé a nagyobb települések helyezked-
nek el. Mindegyik elmondja hivatását, rendel-
tetését. 
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Más órán minden gyermek folyó lesz, édes 
hazánknak kicsi vagy nagy, beszélő folyóvize. 
Elmondják és lerajzolják, hogyan érnek ere-
dési helyükről a Dunába, vagy Tiszába. így 
alakul ki a gyermekek játékos munkája és él-
vezetes beszélgetése közben hazánk vízrend-
szerének képe. 

A városok begyakorlásánál még változato-
sabb lehetőségek vannak. Így a városok elhe-
lyezkedése az iskolában földrajzi fekvésük sze-
rint, — utazás, kirándulás, propaganda, — ér-
telmes, vonzó hirdetések mondása, — ki tud 
egy-egy városról legalább egy percig összefüg-
gően, folyékonyan beszélni, — városok csopor-
tosítása nagyság, népesség szerint orgonasipok 
módjára felállított gyermekeken, — történelmi 
helyek beszélgetése stb. Egyik nyelviórán ki-
csiny papírszeletekre városneveket iratunk, 
dobozba tesszük s a következő földrajzórán 

húzást és versenyfelelést rendezünk. Más ver-
seny: ki hány várost tud egy perc alatt meg-
mutatni a térképen. Ellenőrizzük, pontozzuk. 
Ugyanígy a vármegyéket. 

Az ilyen mozgalmas földrajzórákon majdnem 
mindenki cselekszik, beszél, átél, átérez, amel-
lett gyakorolja a neveket, látja az összefüggé-
seket, öntudatossá válnak benne a földrajzi 
képek, fogalmak, az élmény erejével rögzítet-
tük beléjük édes hazánk képét. Csak a tanító 
ne sajnálja a fáradságot, igaz, magyar szívvel, 
lángoló hazaszeretettel és színes fantáziával 
vezesse ezeket a látszólag unalmas ismétlési 
órákat is. Mily felemelő, nagy öröm is az, mi-
kor az édes haza térképe előtt álló gyermek-
sereg elmondhatja tanítójáról: 

„Lerajzolta képed szívem közepébe, 
Beírta nevedet lelkem legmélyébe." 

I D E G E N F O R G A L M U K J Ö V Ő J E 
É S A M A G Y A R T A J I U L Ó I F J Ű S Á G 

í r t a : Dr. OLAY F E R E N C 

Nagy vonalakban igyekeztünk az idegenfor-
galomnak az iskolával való kapcsolatát tár-
gyalni s végeredményben leszögezhetjük, hogy 
e téren is a magyarság mélyreható és széles-
körű ismertetése, a magyarság jellegzetességei-
nek hangsúlyozása tegye nagy reményre jogo-
sító feladatunkat, amely munkában az iskola 
nem szorulhat háttérbe, sőt annak az első 
sorokban kell harcolnia. Ezért is sürgősen ki-
merítő javaslat volna az illetékes tényezők elé 
terjesztendő. Itt az idő, hogy megkezdjük a 
munkát. A külföld ezen az úton még jobban, 
még közelebbről ismerne meg és fokozottan mél-
tányolna bennünket. Az idegenforgalom e célra 
a legbékésebb eszköz, meggyógyítja a sebeket 
és a megértés szellemével, akarva nem akarva, 
közelebb hozza egymáshoz a népeket. 

Érdemesnek látszik még azzal a kérdéssel is 
foglalkcznunk, hogy a külföldön az idegenfor-
galom mennyire kapcsolódott bele az iskolai 
nevelésbe és összehasonlítást kell tennünk arra-
nézve, hogy az aránylag visszamaradt és csak 
a legutóbbi években lendületet felvett magyar 
idegenforgalom érdeke mily mértékben kívánja 
az iskola fokozott igénybevételét. 

Az 1933. év végéig rendelkezésre álló adatok 
szerint Olaszországban, Németországban, Len-
gyelországban, Spanyolországban, Belgiumban, 
Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban 
az idegenforgalom rendszeres tanítása nem fog-
lalt helyet s az előbb említett két országban 
csak társadalmi egyesületek foglalkoztak eset-
ről-esetre előadások tartásával. Ez a helyzet két 
évvel ezelőtt a nagy idegenforgalmú országok-
ban még érthető veit, mert a külföldi idegen-
forgalom nem csökkent hirtelen és azon lehetett 
részben segíteni a belső idegenforgalom emelé-
sével és elősegítésével. 

Ausztriában az idegenforgalmi ügyeket kü-
lön államtitkár intézi s külön jól látogatott ki-

képző-tanfolyam létesült az idegenforgalommal 
foglalkozó közhivatalnokok számára (1933-ban 
160 hallgató). 1933 végéig az iskolákat és tanuló-
kat intézményesen még nem vonták be az ide-
genforgalom megszervezésébe, de a közoktatás-
ügyi minisztérium és a tankerületi főigazgató-
ságok már akkor figyelemmel kísérték szüksé-
gesség és keresztülviteli lehetőség szempontjá-
ból a kérdést, hogy vándortantőlyamok útján 
miként volna lehetséges a tanulók igénybevétele. 

Franciaországnak rendkívül fejlett és minta-
szerűen megszervezett idegenforgalma 1933 vé-
géig ugyancsak nem ismerte a tanulóifjúság 
tervszerű igénybevételét. A közniunkaügyi mi-
nisztériumon belül működő turisztikai állam-
titkárság azonban már másfél év előtt szüksé-
gét érezte ennek, a nemzetnevelésiigyi miniszté-
rium pedig a francia egyetemi idegenforgalmi 
szervezetek átalakítását készítette elő központi 
szervezet útján. Ugyanez a minisztérium fog-
lalkozik azzal a tervvel is, hogy a középiskolai 
tanterv átszervezésével kapcsolatban a földrajzi 
és történeti oktatás keretében módot találjon az 
idegenforgalmi kérdések tárgyalására és így az 
ifjúságot megfelelő idegenforgalmi nevelésben 
részesítse. Az iskolánkívüli oktatás ugyancsak 
behatóan foglalkozik e kérdéssel. A szakoktatás 
megszervezéséről a turisztikai államtitkárság 
gondoskodik. Idegen- és múzeumi vezetők ki-
képzésére 1933-tól oklevelet adó rendszeres tan-
folyamokat létesített. 

Svédországban a tanügyi hatóságok mindig 
nagy figyelemmel voltak arra, hogy az ifjúság-
gal a turisztika és ezzel kapcsolatban az idegen-
forgalom jelentőségét megismertessék és azt 
előmozdítsák. Azonban külön szervet vagy külön 
osztályt erre még eddig nem állítottak fel. Tár-
sadalmi úton azonban több egyesület foglalko-
zik a kérdés gyakorlati keresztülvitelével. Így 
elsősorban említendő a svéd középiskolai taná-
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rok szövetsége, a svéd turistaegyesület, ame-
lyek különösen a belső, míg a svéd forgalmi 
szövetség a külső idegenforgalommal foglal-
kozik elsősorban a tanárság és tanítóság tevé-
kenységének igénybevételével, valamint a ta-
nulóifjúság és a nagyközönség rendszeres elő-
adások útján való felvilágosításával. A „Nor-
den" és a „felolvasó" egyesületek a négy 
skandináv ország közti kulturális és társadalmi 
érintkezést ápolja a svéd közoktatásügyi minisz-
térium felügyelete és támogatása mellett s fel-
olvasásaik közt az idegenforgalom és turisztika 
is jelentős helyet foglal el. Mindezen szervek 
célirányos, rendszeres és harmonikus működé-
sének az az eredménye, hogy Svédországban 
úgy a turisztika, mint az idegenforgalom jelen-
tős kulturális es gazdasági tényezővé emel-
kedett. 

Svájcban, ebben az idegenforgalmi szempont-
ból legkiemelkedőbb államban, a tanulóifjúság-
nak az iskolai oktatás keretében való tájékoz-
tatását az idegenforgalomról és azzal kapcsola-
tos teendőkről eddig még nem rendszeresítet-
ték. A Schweizerischer Fremdenverkehrsver-
band 1933-ban ugyan tervezte, hogy a tanuló-
ifjúsággal is rendszeresen megértettessék az 
idegenforgalom nemzetgazdasági jelentőségét, 
azonban kormányzati intézkedés ily irányban 
1934 elejéig nem történt. 

Hollandiában az iskolában tantervszerű ide-
genforgalmi oktatás nincs. Azonban az alsó-
fokú és ismétlő városi iskolákban, valamint 
egyes középiskolákban, a földrajzórák alatt 
15—30 perces előadásokat tartanak a tanítók 
az idegenforgalom jelentőségéről. Céljaik el-
éréséhez az idegenekkel való legnagyobb ud-
variasságra, azok készséges vezetésére, a hol-
land városok és tájak jellegzetességének dicsé-
retére hívják fel a tanulók figyelmét. Ismerte-
tik a külföldiek szokását, súlyt helyeznek az 
idegen nyelvek tanítására, végül pedig nemzet-
közi kongresszusok alatt előzékeny, tapintatos 
középiskolai tanulókat osztanak be a külföldi 
résztvevők mellé. 

Amint az előadottakból láthatjuk, a tanuló-
ifjúságnak az idegenforgalomba való alapos és 
rendszeres bevonása még a legjelentősebb és 
hatalmas gazdasági erőt képviselő idegenforga-
lommal rendelkező külföldi államokban sem 
terjedt el abban a mértékben, mint azt gondolni 
lehetne. Csak tapogatózó kísérletekkel találko-
zunk e téren, mert bár teljesen felismerik a 
kérdés jelentőségét, határozott elvek kialakulá-
sával még sem találkozunk. Ezek szerint tehát 
önálló, eredeti elgondolások várnak e téren az 
államokra. Semmi akadálya nem lehet tehát 
annak, hogy Magyarország is saját, kialakuló-
ban levő idegenforgalmi viszonyait vegye ala-
pul a tanulóifjúság igénybevételére nézve. 

Idegenforgalmunkat tovább kell szerveznünk 
s hathatós támogatásról kell gondoskodnunk. 
Rendszeres magyar idegenforgalmi politikát 
kell folytatni. Örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy idegenforgalmunk vezetőinek ezt a szer-
vező munkáját minden irányító, végrehajtó 
hatósági szerv és társadalmi szervezet a leg-

teljesebb megértéssel fogadja. A magyar idegen-
forgalom érdekében nagyszerű egységgé ková-
csolódott össze az egész magyar társadalom, 
minden különbség nélkül. E gondolatban talál-
kozott a város és a falu, a kereskedő, iparos és 
gazda, a művész, tudós és az egyszerű nép. Rá-
eszmélt a magyar társadalom az idegenforga-
lom nagykihatású nemzetpolitikai, nemzetgaz-
dasági és kulturális jelentőségére. Kiderült, 
hogy a mai Kis-Magyarország is sok oly érté-
ket tartalmaz, amely nagy vonzóerővel van az 
idegenre s határtalan lehetőségeket nyújt a 

jövőben még elvégzésre váró feladatok meg-
oldására. 

A felsorolt tények közül jelenleg különösen 
fontos a nemzetgazdasági szempont. Errevonat-
kozólag talán elég felemlítenünk, hogy az álla-
mok fizetési mérlegében az áruforgalom után 
azonnal az idegenforgalom következik. Igen 
találóan és szellemesen határozza meg elliúnyt 
szakértőnk — Gálos Kálmán — az idegenforga-
lom gazdasági hasznát. Szerinte az idegenfor-
galomnak különös előnye abban rejlik, hogy 
annak révén az idegenek oly pénzt költe-
nek el nálunk, amelyet másutt kerestek meg 
és így különös jelentősége abban van, hogy a 
mi gazdaságunk vérkeringésébe más országok 
munkájának gyümölcse kerül. Szétnézve a kül-
földi országokban, meglepő számokra bukka-
nunk. Hiteles statisztikai adatok szerint az 
idegenforgalom néhány államban, ha nem is 
az utasok száma, hanem a nemzeti jövedelem 
szempontjából majdnem katasztrofálisan vissza-
esett. Franciaországban például nagyszerűen 
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felépített idegenforgalmi szervezet mellett, ré-
gebben évi két milliárd pengőt jövedelmezett 
az idegenforgalom, míg két éve már csak 
körülbelül 600 milliót. Az Egyesült Államokból 
Európába átlátogatók régente évi öt milliárd 
pengőt költöttek el, míg mostanság már csak 
két milliárdot. Prága és Bécs idegenforgalma 
is visszaesett. Mit látunk ezzel szemben Ma-
gyarország és Budapest idegenforgalmánál1? 
Látjuk azt az örvendetes tényt, hogy 1933-ban 
svájci viszonylatban 87-8%-kal, angol viszony-
latban 72-8%-kal, francia viszonylatban 58-9%-
kal emelkedett idegenforgalmunk az előző, 
1932. évivel szemben. Egyik közgazdasági la-
punk a találó érvek sorával bizonyította abbeli 
reményünket, hogy a következő években minden 
kilátásunk meg lehet arra, hogy idegenforgal-
munk aktív lesz. Ez annál inkább jelentős, 
mert az államok fizetési mérlegében — mint 
már említettük —, az áruforgalom után, fon-
tosságra nézve mindjárt az idegenforgalom 
következik. Az államok elzárkózása, az autar-
kiára való áttérés, a háborús gondolkodás 
felélénkülése, a fokozódó devizanehézségek, kü-
lönösen pedig a gazdasági válsággal járó és a 
mind általánosabbá váló elszegényedés a nem-
zetközi idegenforgalomra erős csapást mért 
ugyan, nálunk mégis kedvezőbb helyzet ala-
kult ki. Örvendetes tényként kell ugyanis meg-
állapítanunk, hogy 1933-ban 101.000-re növeke-
dett az ideérkező idegenek száma és idegenfor-
galmunk már 30 millió pengőt meghaladó bevé-
telt könyvelhetett el, ellentótben az 1928. évi 21, 
az 1929. évi 23, az 1930. évi 27, az 1931. évi 26 és 
az 1932. évi 26 millió pengő bevétellel! A kül-
földdel szemben tehát idegenforgalmunk érez-
hetően emelkedett, a magyarok viszont egyre 
kevesebbet költenek külföldön. Utóbbinak fő-
oka, sajnos, az általános elszegényedés. A 30 
milliós idegenforgalmi bevételből 26 millió 
pengő esik Budapestre, négy millió pedig a ma-
gyar vidékre. A fejlődés szempontjából tehát 
még korlátlan lehetőségek állanak előttünk. 
Igaz ugyan, hogy kivételesen kedvező körül-
mények is erősen hozzájárultak idegenforgal-
munk erőteljes fellendüléséhez, mint például 
külföldi viszonylatban kétségtelen olcsóságunk, 
a külföldi pengőkövetelések előnyös felhaszná-
lásának lehetővététele s nem utolsósorban az ál-
landósult fegyelemnek, rendnek, valamint sze-
mély- és vagyonbiztonságnak az a foka, amely 
akkor, amikor a forrongó és lázasan hányko-
lódó Nyugaton lázadások, forradalmak, me-
rényletek követték egymást éveken át, hazánk 
és fővárosunk a szilárd rend, nyugalom és biz-
tonság oázisa képét mutatta a zaklatott ideg-
zetű és pihenés, szórakozás után vágyódó kül-
földi előtt. Kétségtelen tehát, hogy idegenfor-
galmunk érdekében a mait jóval felülmúló pro-
paganda is meghálálja magát, hisz az említett 
30 milliós bevételt összesen csak alig 1 millió 
pengő költség terheli. 

Idegenforgalmi szervezeteinkről sok mon-
danivalónk nem lehet, mert csak közismert té-
nyek felsorolására szorítkozhatnánk. Hisz min-

taszerű, gondos és eddig világszerte jól kipró-
bált idegenforgalmi berendezkedés áll a kül- és 
belföldi utas rendelkezésére. Budapestről már 
köztudatba ment, hogy az a gyógyulás és für-
dők, a szépség, az ízlés, a jó öltözködés, a híres 
orvosok, a művészek, a jó étel és ital, a tündéri 
panorámák, a kertek, parkok, ligetek, a Duna, 
a nyár városa, ahol a világ" legszebb májusát 
élvezhetni. Ahol tucatjával vannak a strand-
fürdők, a kis kerti vendéglők, fényes terraszok, 
cigányzene, ahol annyi a hangulat, tréfa és ko-
molyság, művészet és tudomány, de ahol a 
könny és bánat is otthon van egy megcsonkult 
ország leszakadt részeiért. . . 

Ügy ezekre, mint a még kihasználatlan he-
lyekre vonatkozott a jelen fejtegetések során 
tárgyalt nagykihatású bevonása az oktatásügy-
nek. Láttuk már, hogy Magyarország idegenfor-
galmi bevételének csak 33%-a, vagyis 4 millió 
pengő jut a magyar vidékre! Ez a szám mái-
első tekintetre is igen alacsonynak látszik és 
figyelmünket erősen ráirányítja oly tényekre, 
amelyek alapos megfontolásra késztetnek. Négy-
millió pengő egész Magyarországra — a fő-
város nélkül — igen kis összeg s valósággal el-
törpülő, ha csak futólagosan is arra gondolunk, 
hogy ennek legnagyobb része is csak néhány 
magyar város, egy-két fürdőhely, a Hortobágy, 
a Balaton és Mezőkövesd közt oszlik meg. 

Ezek szerint tehát az idegenforgalomból az 
ország magvának, kiapadhatatlan forrásának, 
a magyarság igaz és örök megtestesítőjének, a 
magyar falunak, a magyar népnek, sajnos, 
egyelőre igen kevés marad. Ezért idegenfor-
galmi politikánk legközelebbi feladatai közé 
kell sorolnunk a magyar nép, a magyar falu 
alapos felvilágosítását, az idegenforgalomra 
való alapos előkészítését (jó utak, külföldi igé-
nyeknek is megfelelő ellátás, olcsó árak stb.) 
s ezután az idegenforgalomba való hatékony 
bevonását is. A magyar falu a képviselője a 
magyarság népi sajátságának, régi kultúrájá-
nak, ősi szokásainak és népművészetének. A 
magyar nép ezekkel az értékeivel segítette 
előrevinni az emberiség uralkodó eszméit, ezek-
kel vette ki méltó részét a vezető népek szel-
lemi versengésében, ahol becsülettel állta meg 
helyét. Itt különösen hálás feladat juthat a 
tanulóifjúságnak. Aki pedig azt hinné, hogy a 
külföldit nem érdekli a népművészet, a népszo-
kás, a népemlék, a folklore, az nagy tévedésben 
van. A nagyvárosok nemzetközi kulturális be-
rendezkedése, megtervezése, élete, szokásai; egy 
nagyobb fürdőhely épületei, parkjai, fürdői 
többé-kevésbbé mindenütt azonosak. Kétségte-
len, hogy a külföldi nem csak a nagyvárosért, 
nem csak a csodás fekvésért jön hozzánk, ha-
nem azért is, hogy magyar világot, magyar ere-
detiséget, magyar életet, magyar kultúrát, vise-
letet, ételeket, barátságos, vendégszerető visel-
kedést találjon itt. Hiszen egy ország lakossá-
gának népi sajátságai, kultúrája, alkotásai, 
művészete, zenéje, táncai oly különbözők és oly 
jellemzők, hogy minden befolyásolás vagy rá-
beszélés nélkül is megragadja és felkelti az ide-
gen érdeklődését. 
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Általános szempontokon felül a mi szempon-
tunkból még két különleges körülmény ötlik 
első tekintetre szemünkbe. Az első, hogy nép-
szokásaink, népmeséink, népies ruházataink, 
népies és jellegzetes építkezésünk feltárja a 
külföld előtt sokak által oly előszeretettel 
kétségbevont évezredes kultúránkat. Mindezek-
ből saját maga cáfolja meg a megtévesztő állí-
tásokat. A második különleges szempont, hogy 
ezeknek a népies jellegzetességeknek összeveté-
séből ismeri fel a külföldi a magyarság — tizen-
kétmillió magyar — népi egységét és össze-
tartozását! Látjuk tehát már e néhány érvből, 
hogy miért van szükség arra, hogy az ország 
többi jellegzetes vidékével is megismertessük 
az idegent. Csak találomra említem meg a kun-
szentmiklósi, nagykállói, derecskei táncokat 
(kállai-kettős, verbunkos, toborzó, mártogatós, 
ugratós stb.), a hetedhétországra szóló boldogi, 
mezőkövesdi, csurgónagymartoni, vizslári és 
pusztafalui lakodalmakat felejthetetlen szoká-
saikkal: a leánykéréssel, kendergyujtásos kéz-
fogóval, menyasszonyi kaláccsal, menyasszony-
pörköléssel stb. Megannyi népszokás, amelyben 
nemcsak a külföldi, de a belföldi is elragad-
tatva gyönyörködik. Vagy soroljuk fel a sírva-
vigadó magyar örökszép táncának, a csárdásnak 
változatos formáit az ábrándos, elmélázó lassú-
tól a viharos, vérpezsdítő frissig1? Említsük-e 
Hódmezővásárhely, Mezőtúr magyar kerámiáját, 
a sárközi, komáromi, buzsáki, mezőkövesdi hím-
zéseket1? A kiskunhalasi csipkeverőket, a szeged-
tanyai, szőregi, makói paprikafűzéres-tornácú 
magyar házakat, a színes magyaros berendezé-
seket? A magyar nép színe-javának ünnepi 
játékát, az ősi magyar hagyományok megőrzé 
sét és megbecsülését jelentő szentistvánnapi 
Gyöngyösbokrétát, amelynek láttára tombolva 
lelkesedik bel- és külföldi egyaránt? Vagy 
Mikófalva, Budaörs népies passiójátékait? 
Beszéljünk a valaha világhírű szűrszabókról, 
kékfestőkről, papucskészítőkről, csizmadiákról, 
fa- és csontfaragókról, bőrdíszművesekről, ötvö-
sökről? De a magyar vidék másfajta jelleg-
zetességei is felkeltik az idegenek érdeklődését. 
A délibábos hortobágyi, bugaci puszták roman-
tikája, a magyar tanyavilág, állattenyésztésünk, 
különösen világhírű lovaink, szarvasmarháink, 
a „nagy gulyák", a kecskeméti, nagykőrösi 
gjHimölcsvásárok, a tokajhegyaljai, badacsonyi, 
egri szüretek táncaikkal és egyéb népszokásaik-
kal, a szabolcsi burgonyatermelés, a kalászos 

magyar róna páratlanul színes aratóünnepei, a 
kukoricafosztás stb. mindmegannyi őseredeti 
látnivaló. Az idegeneket meglepi és megragadja 
mindez a sok népéleti érdekesség s legalább is 
annyira leköti figyelmüket, mint a városoknak 
oly sokszor nemzetközi jellegű, egyébként igen 
érdekes látnivalója. 

A magyar falu ősi, öröklött művelődése a 
modernizmussal szemben fenntartván a hagyo-
mányokat, hangulatkeltés nélkül mutatja a 
magyar nép egységét a legrégibb időktől nap-
jainkig s feltárja a maga eredetiségében né-
pünk, nemzetünk valódi életét. Ezzel vissza-
vezeti a bel- és külföldi látogatókat az ősi, faji, 
nemzeti sajátságok ki nem apadó tárházába. 
A magyar falunak s részben a városoknak 
is eddig tárgyalt jellegzetességei többé-kevésbbé 
kiforrottan, készen állnak rendelkezésre az 
idegenforgalom számára. Kétségen felül áll 
azonban, hogy a város és főleg a falu népét 
otthonossá kell tenni e kérdésben is, fel kell 
világosítani, hogy az mily nagy nemzeti, gaz-
dasági érdeket szolgál. 

Nagy vonalakban igyekeztünk az idegenfor-
galmat tárgyalni s végeredményként leszögez-
hetjük, hogy a magyarság mélyreható és szé-
leskörű ismertetése, a magyar város és falu 
szépségeinek és jellegzetességeinek hangsúlyo-
zása, kiaknázása a leghálásabb és legtöbb re-
ményre jogosító feladatunk, amelyhez a tanuló-
ifjúság megfelelő előkészítés után igen sokban 
hozzájárulhat. 

* Szerzőnek idegenforgalmi vonatkozású cikkei: A ma-
gyarellenes propaganda útjai és eszközei. Nagymagyar-
ország. 1933. V—VI. — Hogyan lett magyarbarát Gab-
riel Gobron? Párizsi Magyarság. 1933. VIII . 15. — 
Szükség van-e felvilágosító munkára? Nemzeti Figyelő. 
1933. XI I . 3. — Trianoni múzeum. Nagymagyarország. 
1934. I—II . — Idegenforgalmunk és a magyar falu. 
Nagymagyarország. 1934. IX—X. 

A külföldi szünidei tanfolyamok. Budapesti Hirlap. 
1927. I. 12. — A Piazetta — Budapesten. Nemzeti Új-
ság. 1930. I I I . 9. — A külföldön nyaralók kötelessége. U j 
Nemzedék. 1930. IV. 5. — Kell a propaganda. Nemzeti 
Újság. 1931. VIII. 11. — Amit minden európainak tud-
nia kell rólunk. Nemzeti Újság. 1932. I I I . 27. — Ma-
gyarország: Az ismeretlen ország, a félreismert nép, a 
rosszul ismert nemzet. Szabadság. Cleveland. 1935. II . 
21—11. 22. 

A magyar kérdés terjesztésének módjai és eszközei. 
Cserkész idegenvezetői előadás. Budapest. 1932. X. 29. — 
A magyar idegenvezető külpolitikai feladatairól. Cserkész 
idegenvezetői előadás. 1933. II . 18. — Az idegenforgalom 
meg a magyar falu. Magyar Rádió előadás. 1934. VIII. 12. 

A SÖVÉNY ÉS ÁLLATVÉDELEM. 
í r t a : S E B E S T Y É N K Á L M Á N . 

V a n - e szebb, kedvesebb látvány, mint a verő-
fényes tavaszi pázsitos játszótéren futkosó, ját-
szadozó, avagy az erdőben, a mezőn, a határban 
virágokat keresgélő, szedegető gyermeksereg? 
Nem az iskolai kirándulók csoportjára gondolok, 
hanem azokra, akik szabadon játszadoznak, ked-
vük szerint csatangolnak. Ezek élvezik igazá-
ban a tavasz minden örömét, a természet min-

den ajándékát. Élményeket szedegetnek, gyűj-
tögetnek kinn a szabad természetben, a való-
ságban. 

Amilyen öröm azt nézni, éppen olyan elszo-
morító a növények rombolása, az állatok kín-
zása. Sajnos, ez úgyszólván minden faluban 
megvan. Hányszor látunk gyermekeket, akik az 
útezélen virágzó orgona, csipkerózsa, galagonya, 
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bodza vagy más bokor virágait ágastól tépik, 
kíméletlenül tördelik. A fákat sem kímélik. A 
fiatal ágakat lemetélik, letördelik, sokszor cél-
talanul, tisztán rombolási hajlamból. Kiszedik 
a madárfészket, elfogják, kínozzák a kicsinye-
ket. Békát, kígyót, gyíkot üldöznek, kínoznak, 
megölnek. 

Ezt a növényrombolást, állatkínzást egyetlen 
tanító sem nézheti szótlanul. Nem elégedhe-
tünk meg a madarak és fák napjának hivata-
los megünneplésével, hanem azon kell lennünk, 
hogy nevelve, oktatásunk közben, valahány-
szor erre alkalom kínálkozik, gyermekeink ér-
deklődését a növények és állatok védelmére 
irányítsuk. Erre különösen a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok s a természeti és gazdasági 
ismeretek tanítása közben nyílik alkalom, de 
fel kell használnunk erre a célra az alkalmilag 
adódó eseteket is. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok alatt több-
ször kell beszélgetnünk az otthon, a mező, az 
erdő, a rét, a határ növényeiről és állatairól, ezek 
hasznáról, káráról. Ezek a beszélgetések mindig 
szemléletekhez kapcsolódnak. Már a szemléltetések 
közben gondolnunk kell arra, hogy a növényt 
s az állatot nemcsak megismertessük, hanem 
irántuk való érdeklődést is felkeltsük, életü-
ket, hasznukat, kárukat megismertessük, szép-
ségüket észrevétessük. Ha tudjuk, hogy vala-
mely növényt romboltak, hasznos vagy káros 
állatot kínoztak a gyermekek, térjünk ki 
ezekre a konkrét esetekre is s megbeszélésük 
közben nemcsak az értelemhez, hanem az ér-
zelemhez is szóljunk azért, mert a kisebb gyer-
mekeknél az érzelmi hatások sokszor többet 
jelentenek, mint az értelmiek. Itt nem kell 
hosszas intelmeket tartanunk. Elég, ha észre-
vétetjük vagy rámutatunk a növényrombo-
lásra, állatkínzásra s megbeszélésük közben 
a rombolásokozta kárra, a kínzással okozott 
fájdalmakra. Pl. Ha az orgonabokrot szemlél-
tetjük s azt látjuk, hogy arról ágak vannak 
letépve, letördelve, vagy pedig tudjuk, hogy 
gyermekeink maguk is tördelik le az ágakkal 
együtt a virágokat, rámutatunk arra, hogy a 
virág díszítette a bokrot s színében, illatában 
mi is gyönyörködtünk. A képzelethez is szól-
junk azzal, hogy az orgonabokor is jól érezte 
magát s boldog volt. Boldogságában magához 
csalogatta a méheket, rovarokat s megvendé-
gelte. Azután arról szóljunk, hogy valakinek 
megtetszett a virág, megfogta az ágat s ke-
gyetlenül letörte. A törés helyén nagy seb ma-
radt. Sok ágat tört le, sok seb lett a bokron, 
ami fájt a növénynek. A letört ágak beteges-
kedni, korhadni kezdtek s csak nehezen gyó-
gyultak s így az egész bokor megsínylette 
a kegyetlen rombolást. Összehasonlításokkal, 
esetleg elképzeltetés alapján, vétessük észre, 
hogy az az orgonabokor, melyről az ágak 
össze-vissza le vannak tördelve, már nem szép 
s aki meglátja, mint a beteget szokták, saj-
nálja, míg az üde, az érintetlen bokrot öröm-
mel nézzük. Ezzel a gyermekeink lelkében 
nemcsak a szépérzéket fejlesztjük, hanem a 
szánalom s az esztétikai érzék fejlesztése alap-

ján, a növények védelmét célzó érzéket is meg-
rögzítünk. 

Ha nem az orgona, más bokrok virágát 
mégis csak letépik s vázában a szobába helye-
zik. Maga a gyermek is sokszor virággal lepi 
meg szüleit, tanítóját s ezért nem Hallgathat-
juk el a virágok letépéeét, levágását. Ne is 
hallgassuk el, hanem szemléltessük a helyes 
levágás módját, miközben mutassunk rá arra, 
hogy a kiválogatott s az éles késsel ferdén met-
szett ágakon sokkal kisebb sebhely keletkezik, 
az esővíz sem áll meg a ferde metszés helyén 
s így az ág nem sorvad, nem korhad tovább. 
Drozdy azt írja beszédértelemgyakorlati ve-
zérkönyvében, hogy az asztalára tett tördelt 
orgonavirágok ágainak végét gyermekei előtt 
sajnálkozva nézegette. Nem szólt egy szót sem, 
hanem szétbontotta a csokrot s éles késsel, 
annak rendje s módja szerint, valamennyi ág-
nak levagdalta a végét, a csokrot újra össze-
kötötte s a végét megelégedetten nézegette. 
Erre a gyermekek suttogva kérdezgették, hogy 
ki hozta azt a csokrot. Az a gyermek, aki hozta, 
szemlesütve irult, pirult. Érezte, hogy helyte-
lenül cselekedett. Többé azonban nem került le-
tört végű orgonaág az asztalára. 

Minden község határában van csalit, liget. 
Vannak iitszéli bokrok, fák, bozótos területek. 
Mikor arra járunk s közösen szemléleteket gyűj-
tögetünk, bizonyára akadunk facsonkokra, le-
tördelt ágakra. Sok helyen szinte nem is tűrik 
a határban a fát, hanem még fel sem csepere-
dik, máris kivágják. Különösen télen történnek 
nagy farombolások, kegyetlen írtások. Vannak 
községek, amelyekben télen át sok fát kivág-
nak, de egyet sem ültetnek. Beszélgetések köz-
ben az ilyen esetek mellett ne haladjunk el szót-
lanul. Vétessük észre a megcsonkított fákat, a 
kivágott fák tönkjeit, vagy az ismert fáknak a 
határból, a ligetből, az útszélről való eltűnését. 
Mutassunk rá arra a kárra, amely abból a köz-
ségre háramlott. Képzeltessük el, mennyivel 
szebb lett volna a táj, ha a fa ottmaradt volna, 
vagy ha ágait meg nem csonkították volna. 
Mutassunk rá, hogy évek múlva mennyit fej-
lődött, nőtt volna a fa s hogy növekedés köz-
ben nekünk, állatainknak árnyékot, esetleg gyü-
mölcsöt, csicsergő madarainknak fészekhelyet 
adott volna. Szóljunk arról, hogy nem is az 
vágta ki, aki ültette, akit illetett volna, tehát 
másnak, a közösségnek okozott kárt az, aki ki-
vágta Mindezek olyan hatásokat tesznek a gyer-
mek lelkére, amelyek gondolatokat, érzéseket 
ébresztenek lelkében a fák védelmével kapcso-
latban. S ha már ott a gondolat, az érzés s az 
azok alapján megalkotott ítélet, az majd adott 
esetekben visszatartja a gyermeket a helytelen 
cselekedettől. 

A növényvédelemre való nevelés szempontjá-
ból jók a negatívumok, de ezeknél sokkal érté-
kesebbek a pozitívumok, mégpedig a cseleked-
tető pozitívumok, amelyekre az iskolai életben 
bőven nyílik alkalom. Mondjuk, hogy kinn já-
runk a határban, a ligetben, ahol egy széltől 
tépett, ledűlt, eltört fácskát látunk. Talán olyan 
senkifáját, melyet a szél vetett arra a helyire, ahol 
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senkinek sem áll útjában. Észrevétetjük a sze-
rencsétlenül járt fát. Segítsünk rajta! Állítsuk 
fel, tegyünk karót melléje. Éles késsel vágjuk 
le megtépett ágait, kapáljuk meg s öntözzük 
meg az alját. Olykor-olykor látogassuk is meg 
betegünket s adjunk neki ajándékul egy kis vi-
zet, földjének néhány kapavágást. Ha nem me-
hetünk mindnyájan, osszuk be a látogatókat s 
azok az osztálynak számoljanak be a fa hogy-
létéről. Ha nehezen jönne helyre, keressük a 
további gyógyítási teendőket, ha jobban van, 
fejlődésnek indult, örüljünk javulásának, gyó-
gyulásának. Az a fa már a mienk lesz. Azt már 
mindnyájan szeretjük, mindnyájan örülünk fej-
lődésének s osztozunk esetleges fájdalmaiban is. 

Ilyen gyakorlati növényvédelemre való neve-
lést szolgálhatja például az az eset is, hogy 
úgy tavasszal, határjárás idején, egy elhagyott 
senkifájára, senkibokrára akadunk, melyet her-
nyók, kártékony rovarok leptek el. Tisztítsuk 
meg közösen azt a senkifáját, amely elvégre 
a mienk is s viseljük továbbra is gondját. 

A fák okszerű nyesegetése is hozzátartozik a 
növényvédelemhez. Tantervünk a gazdasági is-
meretek, sőt a beszéd- és értelemgyakorlatok 
keretében is megkívánja a fák gondozását, még-
pedig gyakorlati módon. Menjünk ki egy-egy csa-
litos, bozótos helyre. Oda, ahol magról, gyökér-
ről nőtt fácskák nőnek nagy összevisszaságban 
s csináljunk egy kis rendet. Tisztítsuk meg a 
fácskákat a kúszónövényektől. Vagdaljuk le fe-
lesleges ágaikat, alakítsuk a koronájukat, segít-
sük elő a fejlődésüket. Jobb alkalom nem is kí-
nálkozik az okszerű és tudatos fanevelés szem-
léltetésére és gyakorlására, mint itt. 

Aztán minden községben vannak vízmosásos 
teriiletek, kopár domboldalak, fátlan mocsár-, 
folyópartok. Szinte azon csodálkozunk, hogy 
eddig nem jutott még senkinek eszébe, hogy az 
ilyen helyekre fát ültessen. Ültessünk mi éven-
ként annyit, amennyi módunkban áll. Ha nem 
ültethetnénk gyümölcsfákat, eperfákat, ültessünk 
akácot, nyírfát, fűzfát, ami a helynek éppen meg-
felel. Ha nem kapnánk csemetéket, gyűjtögessünk 
magunk. Ha iskoláinknak bármily kicsi terü-
lete van, esetleg magról, vagy gyökereztetéssel 
neveljünk csemetéket, annyit, amennyit csak 
tudunk. Ha van csemete, bizonyára akad hely 
is, ahová ültetjük. Ha az elültetett fákat gon-
dozgatjuk, ápolgatjuk, máris elértük célunkat, 
mert a növények védelme és gondozása egy-
mást kiegészíti, egymástól elválaszthatatlan. 

Bizonyára lesznek olyan esetek, mikor a fák, 
a bokrok rombolásáról szerzünk tudomást. Az 
ilyen eseteket nem intézhetjük el korholással, 
büntetéssel. Ezekhez az esetekhez fűzzünk meg-
érthető, de az érzelemhez is szóló és beláttató 
beszélgetéseket. S azt a gyermeket, aki fát, bok-
rot rombolt, először szelíden, szép szóval igye-
kezzünk a növényvédelem szolgálatába állítani. 
Ápoltassunk vele fát, virágot, miközben minden 
kicsi sikerét vegyük észre s jutalmazzuk el-
ismeréssel. Az ilyen jóleső hatásokkal sokkal 
többet javíthatunk, mint a dorgálással, bünte-
téssel. Áz ne okozzon kérdést, hogy szükség ese-
tén magunk is irtatúnk növényeket a gyerme-

kekkel. Ezzel megéreztetjük, hogy a természet-
ből pusztítanunk kell a káros növényeket azért, 
hogy a hasznosaknak nagyobb terület, több 
táplálék, több napfény jusson. Ezzel már mé-
lyebb természeti és gazdasági gondolkozásba 
vezetjük be a gyermekeket, anélkül, hogy ez a 
növényvédelem rovására esnék. 

A növényvédelemnél nem kisebb jelentőségű 
az állatvédelem sem. Itt elsősorban a hasznos 
madarak védelméről legyen szó, mert itt tör-
ténnek a leggyakox-ibb sajnálatos esetek. A fé-
szekrombolás, a madáríiókák kiszedése igen sok 
községben elterjedt szokás. A határban kóborló, 
pásztorkodó gyermekek minden érzés nélkül ke-
resik, kutatják a madárfészkeket s egymásnak, 
mint valami nagy titkot suttogják, hogy itt 
vagy ott madárfészket „tudnak". S ha „tudnak", 
annyi bizonyos, hogy az egy kedves otthon szét-
dúlását s egy fészekalja madáríióka megkínzá-
sát, pusztulását jelenti. Az iskola feladata az, 
hogy ettől a kegyetlen szokástól távoltartsa a 
gyermekeket. Itt is csak értelemhez és érzelem-
hez szóló beszélgetés, minél többszöri átéltetés, 
a madarak megszerettetése s a lélek nemesítése 
segíthet. Érdeklődést nem nehéz a madarak 
iránt keltenünk, mert hiszen érdeklődik a gyer-
mek irántuk minden indítás nélkül is. Hanem 
a madarak védelmének gyakorlását már télen 
kezdhetjük azzal, hogy rendszeresen etetgetjiik, 
odút s más védelmi helyet készítünk számukra. 
Több esetben rámutatunk arra, hogy fáznak, 
éheznek, sokat szenvednek. A tavaszodás beáll-
tával sem hagyjuk abba a madarak iránti ér-
deklődóst. Beszélgetünk fészekrakásukról, köl-
tésükről, kicsinyek felneveléséről, az élelmezés-
ről, az örömükről, az életküzdelmükről. 

Hogy a madarak iránti érdeklődést ébren-
tartsuk, ismertessük meg a gyermekekkel a 
környékünkön letelepedett hasznos és kártékony 
madarakat. Ismertessük meg azok hasznát, eset-
leges kárát. Életmódjuk megismertetésével kap-
csolatban kerestessük, vájjon megvannak-e kör 
nyékünkön azok a feltételek, amelyek itt-tar-
tózkodásukat biztosítják. Ha ez nem volna meg 
kellő mértékben, kerestessük, mivel, hogyan 
kellene segítenünk, hogy nálunk maradjanak s 
minél jobban elszaporodjanak. 

A megértést nagyon elősegíthetjük azzal, ha 
a madarakról való beszélgetések vagy termé-
szetrajzi ismertetések közben hasznukkal, sza-
porodásukkal kapcsolatos számításokat végez-
tetünk. Ilyen számítások lehetnek például: Ha 
egy madáranya naponként csak ötven hernyót 
fogyaszt el, hányat fogyaszt el egész nyáron? 
Hány hernyót fogyaszt el egy madárpár? Egy 
nyáron kétszer keltenek öt-öt fiókát. Hány 
hernyót pusztíthatnak ezek el? Hány madárpár 
lehet a mi ligetünkben? Hány hernyót pusztít-
hatnak ezek el? A hernyóból lepke lesz. A lepke 
petéket rak. Ha egy lepke csak húsz peté^ rak, 
hány hernyó lenne ezekből? Ez a rengeteg her-
nyó mind, mind a mi fáink levelét pusztítaná. 
Elgondolhatjuk, hogy talán nem is maradna 
egyetlen ép, egészséges fa a kertünkben, a ha-
tárunkban. Az érzelmi vonatkozásokra is bősé-
gesen nyílik alkalom. Képzeltessük el a madár-
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szülőknek kicsinyeik iránti szeretetét, róluk 
való gondoskodását. Epizódok elmondásával 
éreztessük át azt az ijedtséget, azt a fájdalmat, 
amit akkor éreznek, mikor fészküket veszély 
fenyegeti, tojásaikat, fiókáikat a rossz, vásott, 
szívtelen gyermek kiszedi. Szóljunk az ártat-
lan fiókák szenvedéséről, fájdalmáról, szomorú 
kimúlásáról s mutassunk rá arra a kárra, amit 
ezzel a fészekromboló gyermek okoz. 

Teremtsünk kapcsolatot a fák és a madarak 
között, miközben mutassunk rá arra, hogy ahol 
nincs fa, ott nincs madár. A fa fészekhelyet, 
eledelt ad a madárnak, az pedig megszabadítja 
ellenségeitől. A madarak és a fa hasznothajtó 
jóbarátja az embernek, azért kímélnünk kell. 

A madarakon lsíviil szóljunk a békákról, kí-
gyókról, a gyíkokról, a vakondokról, a denevér-
ről, meg a többi hasznothajtó állatról, ezek ül-
dözéséből, elfogásából, pusztításából származó 
kárról, veszteségről. Mikor erről beszélünk, a 
közösség érzetét is ébresztgetjük gyermekeink 
lelkében. 

A növény- és az állatvédelemre való nevelés-
nek, mint a fentebbiekből is látjuk, egyetlen 
eszköze a természet megismertetése és megsze-
rettetése. Aki a természetet megismeri, meg-
szereti, az növényt nem rombol, állatot nem 
kínoz, hasznos állatot nem pusztít. Hogy a ter-
mészetismeretben, a természetszeretetben az 
ezzel kapcsolatos növény- és állatvédelemben 
igen fontos nevelési és nemzetgazdasági érté-
ket rejtenek, azt mindnyájan tudjuk és érezzük. 
Éppen azért teszünk meg minden tőlünk telhe-
tőt ennek érdekében. 

ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ü V E L É S 

Műkedvelő színdarabok és előadások. 
í r ta : KERTÉSZ KÁLMÁN. 

Lapunk május 1-i számában olvastuk Sülc 
Dénes kitűnő cikkét: „Milyen szempontok sze-
rint válasszuk ki a színdarabokat műkedvelői 
előadásokra1?" Mindenben csatlakozom hozzá; e 
sorokat pedig ráadásképen írom. 

Mint négy évtized óta lelkes csatárja a ma-
gyar nyelvvédelemnek, különösen helyeslem 
Süle cikkében a színdarabok magyartalan nyel-
vezetének megrovását. Négy évtizede rendezek 
én is műkedvelői előadásokat, hát tapasztalat-
ból beszélhetek. Bizony elég bajom volt a da-
rabok rossz stílusával. Mennyit kellett javíta-
nom rajta. Megtörtént, nem is egyszer, hogy 
egész jeleneteket, szinte az egész darabot át kel-
lett írnom elfogadható és élvezhető stílusra! 
Háromféle baj van ugyanis: 

1. Kiváló színmű-(népszínmű-) íróink jeles 
műveiket az ő koruk irodalmi stílusában írták; 
tehát a mai kor emberének fiilében sokszor fur-
csán, sőt néha komikusan hangzanak a mult 
századbeli szók, szókötósek, félmúlt igealakok 
stb. A Nemzeti Színházban természetesen vál-
toztatás nélkül játszhatják, sőt kell is játsza-
niok ezeket a darabokat. De műkedvelő szerep-
lők, pláne falusi (paraszt) műkedvelők és nagy-

jában közönségük is, ma már nem értik ezeket 
az elavult kifejezéseket. Tehát: át kell javítani 
a darabot. Ez a rendező kötelessége. Kegyelet 
ide, kegyelet oda: még elhányt nagy íróink is 
bizonyára nem veszik ezt rossz néven. 

2. Állandó a panasz — és jogosult is! —, hogy 
a fővárosi kabaréírók, de meg némely nmked-
velőírók is, „népies" darabjaikban agyonnépie-
sitik a parasztszereplők beszédét. Néprajzi és 
nyelvtani képtelenségeket adnak a magyar pa-
raszt szájába. Fogalmuk sincs arról, hogyan 
ejti ki a szókat a falusi magyar nép. Pl. haj-
meresztő ezeknek az íróknak az ö-zése. „Nöm", 
„vöréb", „szörötöm" csak úgy hemzseg darab-
jaikban, holott ez mind képtelenség. Balaton 
helyett a szintén képtelen „Balatony", a „hogy" 
helyett következetesen „hó" (!!) és hasonló 
szörnyszülötteket találunk ezekben az álnépies 
darabokban. Ezeket tehát szintén át keil javí-
tania a rendezőnek. 

3. Sok, különösen németből fordított darab 
forog közkézen a műkedvelői világban. Nos, 
nem hivatott és nem gyakorlott fordítók oly 
szolgaian fordítanak, hogy néha egész jelene-
tek, párbeszédek használhatatlanokká válnak. 
Egyszer egy németből fordított és különben jó 
darabot úgyszólván elejétől végig át kellett ír-
nom magyaros magyar nyelvre! Mert ami a né-
metben, franciában jó és szellemes, az a ma-
gyarban üres fecsegéssé vagy érthetetlen szó-
tömeggé fakul. 

Persze, szinte lehetetlen volna akár magán-
vállalkozásból, akár felsőbb hivatalos rendelet-
tel olyan irodalmi szervet létrehozni, mely át-
nézne és átjavítana a magyar nyelv szellemé-
ben minden ilyen darabot. Nincs más mód te-
hát, minthogy a rendező intelligenciájára kell 
bízni ezt a feladatot. De aztán a rendezők lás-
sanak is neki! 

# 

Egy másik baj — főkép a falusi műkedvelőkre 
nézve — az előadás jogának sokszor drága díja 
A szerzői jogvédelem törvénye igazságos ugyan, 
de mikor az a falusi műkedvelő társaság rend-
szerint valami községi vagy egyházközségi vagy 
vallási (templomi) közszükséglet, vagy egyéb 
jótékony cél javára akar játszani: akkor az 
egyéb anyagi kiadások mellett a szerzői jogdíj 
ugyancsak fájdalmas rubrika a számadásában! 
Sajnos, ezen a bajon nem lehet segíteni, hacsak 
a szerző vagy kiadó önként, szívességből, nem 
engedi el egészben vagy részben a jogdíjat. De 
ez, azt hiszem, igen ritka eset. 

# 

A harmadik baj — ismét csak a falusi viszo-
nyokról beszélek — a gyakran nehéz, szinte ki-
vihetetlen vagy költséges diszletezés és jclme-
zezés* Ez sok kiváló darab eljátszását teszi le-
hetetlenné. Hogy csak egy példát említsek: ott 
„A bor", Gárdonyi remeke. (Pedig áldott kivé-
telképen ezért az egy darabért nem kell jog-
díjat fizetni! Milyen iróniája a sorsnak!) Mily 
nagy erkölcsi és anyagi sikerrel adhatná és 
adná is elő sok szegény falusi műkedvelő tár-

* Furcsa egy szó, de szabályos képzésű és elkerülhetetlen! 
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saság, ha a III. felvonás technikai bibije: a 
kettéosztott színpad meg nem akadályozná! 
Pedig van ilyen darab (jó darab!) ezen kívül 
több is. Milyen kár! -

Máskor meg a jelmezek (pl. korhű jelmezek) 
okoznak elháríthatatlan nehézséget a szegény 
műkedvelőknek. Az a szegény (manapság kü-
lönösen szegény) falusi műkedvelő férfi, nő, 
társaság bizony nem költhet olyan jelmezekre, 
amelyeket előadás után eldobhat, nem használ-
hat, nem hasznosíthat. Ez a körülmény is ösz-
szezsugorítja a falusi műkedvelők által felhasz-
nálható színdarabok számát. 

Itt csak az segíthet, ha a színműírók maguk-
tól, vagy valami felsőbb figyelmeztetésre, rá-
szánják magukat, hogy ezentúl olyan darabo-
kat is írjanak, melyeknek kiállítása a lehető 
legcsekélyebb technikai és pénzbeli nehézsé-
gekkel jár. 

# 

A kultuszminisztérium kiadta „Műkedvelők 
Színműtára" rendkívül időszerű és hasznos. 
Tájékoztatói a darabok tartalmáról ós kellékei-
ről kitűnőek. De még ez sem zárja ki azt az 
eshetőséget, hogy a rendező csak akkor látja a 
nehézségeket, mikor már megvásárolta a köte-
les példányokat és átolvasta a darabot, és ak-
kor fájó szívvel és fájó zsebbel, kénytelen le-
mondani a darabról. 

Itt kellene valami „modus vivendit" kita-
lálni. Pl. ha a szerzők, illetve kiadók hajlan-
dók volnának a darabot, illetve több darabot, 
előzetes, átolvasásra, kiválasztásra megküldeni. 
Dicsérettel említem meg itt a rákospalotai 
„Szalézi Műveket", mely szívesen küldött meg 
kérésemre egy csomó darabot kiválasztás vé-
gett. De attól tartok, ilyen kiadó kevés akad. 

# 

Amint ezekből látjuk, úgy-e, elég gond van a 
rendezés irodalmi és anyagi oldalaival. 

De tapasztalt rendezők velem együtt sokat 
tudnának mesélni a rendezés személyi gondjai-
ról, sőt kínjairól is! Hányszor megbukik min-
den jószándék, rendezői buzgalom és szakértés 
— a személyi ügyeken, kiváltkép falun és kis-
városban! 

Dicsvágyó ambíciók. („Ilyen kis szerepet 
nem vállalok!") 

Egyéni és családi haragok. („Ha X. játszik, 
akkor én nem játszom, vagy: akkor az én leá-
nyom nem játszik!") 

Társadalmi gőg. (, Az én gyermekem nem 
játszhatik együtt a suszterunk gyermekével!") 

Irigység. („X-et felkérték, engem nem! Pedig 
tudok én is úgy játszani, mint ő. Jól van, ezt 
nem felejtem el!") 

Sértett büszkeség. („Ha nem énnekem adják a 
főszerepet, akkor nem is játszom!") 

Fegyelemhiány a próbákon. („Az én leányo-
mat, vagy: engem ne oktatgasson az a rendező, 
mint egy iskolásgyereket, rám ne kiabáljon 
mert ott hagyom az egész bandát!") 

Lemondás két nappal az előadás előtt cse-
kély okból. (,.Most mutassák meg. tudnak-e nél-
külem meglenni!") 

Gyorsan helyettest szerezni. („Igen? Most 
eszükbe jutok? Mikor már X. lemondott? Ha 
ló nincs, szamár is jó? Nohát én nem leszek 
szamár!") stb. 

Talán el sem hiszik sokan, pedig megtörtént 
velem is: ismétlő-iskolások vagy abból kikerült 
leányok nem akartak játszani, mert a darab-
ban két elemi-iskolásnak is van szerepe! — És 
azok a csepp elemi-iskolások is, amint megkap-
ják a szerepüket, első dolguk — nem elolvasni, 
ó nem! hanem: megszámolni, hány „felele-
tük" van! És megesett, hogy a kölyök vagy szü-
lei keveselték a „feleletek" számát a többieké-
hez képest és visszaadták a szerepet! 

Aztán a próbák ezernyi baja! X. ekkor nem 
jöhet próbára, Y. akkor. Fél és egész órás ké-
sések. Fecsegés próba alatt. Szerep-nem-tanu-
lás. Szó-nem-fogadás a rendezőnek. Idegeskedő 
nőszereplők. Mennyi vesződség, mérgelődés, 
idő- és erőpazarlás! 

Aztán maga a játék. Falusi szereplőnél nem 
ritka eset, hogy mikor először elolvasta otthon 
a szerepet, valamely szót hibásan olvasott el. 
És akkor a rendező alig, vagy nem is bírja ki-
verni többé a fejéből azt a hibás szót. 

Egyik legnehezebb tétel (ismét egyszerű em-
berekről értem): a taglejtés. Nem tudnak a ke-
zükkel mit csinálni! Hiába magyarázza a ren-
dező: végezze azokat a mozdulatokat, melyek 
egészen természetesen, ösztönszerűen kapcsolód-
nak valamely szóhoz vagy kifejezéshez, pl. fe-
nyegető, csodálkozó, hízelgő taglejtés. Álig ké-
pes rá az az egyébként derék szereplő; csak 
lent, a térde körül mozgatja a kezét. 

Vagy ott vannak a sokszor elkerülhetetlen 
ölelések és csókok. (Népszínmű nincs is ezek 
nélkül.) No most: reálisan rendezni vagy csak 
„markíroztatni"? A reális ölelés, csók némely 
falusi közönséget megbotránkoztat ós a szerep-
lők sem mindig hajlandók reá! 

A maszkírozás szintén gondot ad néha. Pl. 
itt az én falumban öregasszonnyá maszkíroztatni 
még nem engedte magát egy leány vagy 
menyecske sem! Inkább nem játszik, „de én 
rajtam ne nevessenek!" 

A közönséggel is baj van sokszor. Persze, az 
a falusi nép akárhányszor nem látja a jelenet 
tragikumát, vagy pedig nem a tragikumát látja, 
hanem azt, hogy a Mári vagy a Ferkó, (az 
ő leánya, vagy pajtása) mit csinál: hogyan 
„bőg" vagy hogyan „ordít". És ez a közönség 
kacag a legtragikusabb jelenetre! A hatás, a 
darab, a végjelenet — agyon van csapva! — 
Vagy pedig — minthogy az előadás rendszerint 
vasárnap este van: becsípett emberek jönnek 
oda és bele-beleszólnak, sőt belekiabálnak a já-
tékba, hangos-gúnyosan cuppogatnak a csók-
jeleneteknél és egyéb zavarokat okoznak. 

. . . Azt hiszem, a legtöbb rendező szívéből szó-
lok, mikcT kijelentem, hogy műkedvelő rende-
zőnek lenni: kálvária! 

De mit el nem vállal, mit el nem tűr az em-
ber a nemes cél érdekében! Megfogadjuk min 
den rendezés után: „többé soha nem rendezek!" 
— Aztán a következő ünnepre — megint csak 
rendezünk! 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A kutya, mint betegségterjesztő 
í r ta : D R O Z D Y GYULA 

Az Országos Közegészségügyi Egyesület Tudo-
mányos Szakosztálya „A légy az egészség ve-
szedelme" című kép után, ismét egy értékes 
szemléltető képpel gazdagította a népiskolában 
annyira szükséges szemléltető eszközöket. Most 
jelent meg „Amit a kutyáról tudni kell" című 
sorozatos kép, amit a VKM. valamennyi iskola 
számára engedélyezett s minden tanuló bizo-
nyára örömmel fogad. 

Ebben a tervezetben azt óhajtom bemutatni, 
hogy ennek a képnek alapján miként történhe-
tik a kutyáról szóló beszélgetés. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Az érdeklődés felkeltése. (A gyermekek a 
község vagy az iskola környékének minden 
valamire való kutjTáját ismerik. Hogyne! Hi-
szen a háziállatok közül a kutyát ismerik, sze-
retik legjobban. Sokszor játszótársuknak fo-
gadják, amit a kutya hűségével, kedvességé-
vel, ragaszkodásával viszonoz. Éppen ezért a 
kutyával kapcsolatban minden gyermeknek 
van már valamilyen élménye, amit a beszélge-
tés elején elmondatunk s ezzel a kutya iránt 
érdeklődést keltünk.) 

— Kinek van otthon kutyája? — indítom meg 
a beszélgetést. — Miért tartjátok s mi mindent 
tud az a kutya? — Hogyan szoktatok vele ját-
szani? — Történt-e azzal a kutyával valami ér-
dekes eset? — kérdezem, mire a gyermekek 
eseteket mondanak. — Volt-e már heteg a ku-
tyátok? — Mi baja volt s hogyan gyógyult 
meg? 

b) Áthajlás. — Miért tartják az emberek a ku-
tyát? — Miféle kutyák vannak? (házőrző-, nyáj-
őrző-, vadász- és szobakutyák.) — A kutya na-
gyon hasznos állat. Ahol emberek laknak, ott 
kutya is van. Nagyon ragaszkodik az emberek-
hez. Szereti a gazdáját és szolgálatára áll s 
ezért nem is kíván mást, mint azt, hogy enni 
adjanak neki s valami zugot kapjon, ahol rossz 
időben meghúzza magát. Szeressük, gondozzuk 
a kutyát, de azért arra is gondoljunk, hogy 
sok betegségnek lehet a terjesztője. 

c) Célkitűzés. —- Itt van egy kép. Ez sok min-
denre megtanít minket, amit nagyon jó tudnunk 
a kutyáról. Nézzegessétek a képeket s olvassá-
tok el, ami alattuk van! 

Tárgyalás. 
a) Önálló szemlélődés. A gyermekek a képe-

ket nézegetik, a képek alatt levő szöveget ol-
vasgatják. Lehet, sőt valószínű, hogy a képek 
nézegetése olyan események emlékeit idézi fel 
lelkükben, amiről hallottak, tudnak. Ha ezeket 
él akarják mondani, csak hadd mondják el. Az 
elmondott eseményeket figyeljük meg s később, 
a kép tárgyalása közben, értékesítsük, 

b) Irányított közös beszélgetés. A tanításnak 
ebben a mozzanatában sorra vesszük a szem-
léltető kép minden egyes mozzanatát s külön-
külön beszélgetünk róluk. 

Részletcél: •— Beszélgessünk ezekről a képek-
ről! 

1. A veszettség. — Egy veszett kutya — mond-
ják. — Szegény állat!. . . Nézzétek meg jól s 
mondjátok meg, miről lehet felismerni, hogy 
ez a kutya megveszett! — Belnízta a farkát! 
— Habzik a szája. — A szeme ferdén áll, — 
mondják. — Igen. Ezek a veszettségnek, ennek 
a rettenetes betegségnek a legbiztosabb jelei. 
— Tudjátok-e, mitől veszik meg a kutya? — 
kérdezem, mire a gyermekek valószínűleg azt a 
közhiedelmet mondják, hogy a forró ételtől, a 
szomjúságtól vesznek meg. — Nem. Ezt csak 
régen hitték az emberek. Ma már tudjuk, hogy 
a forró ételtől megbetegedhetik, a szomjúságtól 
szenvedhet, de meg nem veszik a kutya. A ve-
szettség önmagától sohasem támad. A kutya a 
veszettséget leggyakrabban úgy kapja meg, 
hogy a veszett kutya megharapja s a nyálával 
fertőzi meg az egészséges kutyát. A veszett 
kutya nyálában van a fertőző anyag. Harapás 
közben azt a fertőző anyagot beoltja az egész-
séges kutya vérébe. A vérben a fertőző anyag 
szaporodik s az egészséges kutya is megveszik. 
De nem is kell megharapnia a veszett kutyának 
az egészséges kutyát. Elég, ha a megveszett 
kutya a nyálát elszórja valahol s ez a fertőző 
nyál az egészséges kutyának kicsit megsebzett 
bőréhez kerül. Már az is beoltja veszettséggel 
a megsebzett kutyát. A veszett állat karmo-
lása is okozhat veszettséget, mert a körme is 
nyálas lehet. 

Ugyanígy elmondjuk, hogy a megfertőzött 
kutyán a veszettség a marás után 3—8. héten 
tör ki, de kitörhet két éven belül is. Van csen-
des és van dühös veszettség. A „Csendes ve-
szettség" című kép szemléltetése és megbeszé-
lése.) A veszettséggel megfertőzött kutya kez-
detben ijedező, nyugtalan. Helyét gyakran vál-
toztatja, bujkál. Néha feltűnően szomorú vagy 
nagyon játékos, pajtásait nyalogatja, de igen 
könnyen összevesz velük s marja őket. Mindent-
fel akar falni, mindenhez hozzákap. Testének 
hátulsó része remeg, marása helyét nyalja, 
szeme vörös, szembogara tág. Sokszor fellép 
nála a kóborlási hajlam s a harapási vágy. 
Vontatottan, üvöltésszerűen ugat. Gyorsan le-
soványodik, nehezen nyel, nem eszik, hanem 
vizet iszik. (Nem áll, hogy irtózik a víztől.) Há-
rom-négy nap múlva a megveszett kutya telje-
sen elgyengül. Alsó álkapcsa lelóg, nyelve ki-
lóg, feje, farka lelóg. Lábai alig bírják, roska-
dozik. Lélegzése nehéz, hangja rekedt, ránga-
tódzik, végre nagy kínok között elpusztul. 
A megveszett kutyát gyógyítani nem lehet. 

Szólunk arról, hogy a veszettséget más állat, 
sőt az ember is megkaphatja. Nem is kell hozzá 
veszett kutya marása. Elég, ha a veszett kutya 
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megnyalja a test valamely részét, amelyiken 
parányi nyitott seb van. 

— IIa a saját kutyánk megveszik, észrevehet-
jük s óvatosak lehetünk. Ilyenkor nincs más 
hátra, mint agyon kell lőni a szegény állatot. 
Segíteni úgysem tudnánk rajta s így megsza-
badítjuk a sok és irtózatos kíntól. — Az utcán 
sokszor láttok kutyákat. Talán hozzátok is sze-
gődnek, de az is lehet, hogy felétek szaladnak, 
felétek kapnak, megnyalnak, megharapnak. 
— Mire kell sokszor gondolnotok1? — Arra, hogy 
talán veszett volt a kutya. — Arra bizony! Ép-
pen azért ne játszadozzatok idegen kutyával. 
Ha az utcán kutyát láttok, kerüljétek ki. Ne en-
gedjétek, hogy az idegen kutya hozzátok sze-
gődjön. 

— Olvassuk el, hogy mi van ebben a hirdet-
ményben! — szólok s az ebzárlatra vonatkozó 
hirdetményt felolvassuk, megbeszéljük, miköz-
ben rámutatok arra, hogy ez óvóintézkedés a 
veszettség ellen. Ami ebben a hirdetményben 
van, azt minden kutya gazdájának meg kell 
tartania. Szólok a szájkosár- és megkötéskény-
szerről, ami igen hasznos intézkedés a veszett 
kutya marásai ellen. 

— Bárhogyan vigyázunk, mégis megtörtén-
hetik, hogy valakit megmar a veszett kutya. 
Ebben az esetben azonnal Budapestre kell utaz-
nunk, ahol a Pasteur-intézetben veszettség ellen 
beoltanak s ezzel megmenekülünk a veszedel-
mes betegségtől. (A magasabb osztályokban 
szólhatunk Pasteur Louisról, a kiváló francia 
tudósról, aki a veszettség elleni oltást fel-
találta.) Szóljunk arról is, hogyha valakit a 
kutya megmar, a sebet azonnal mossuk ki fer-
tőtlenítő szerrel. 

Valószínű, hogy beszélgetés közben a gyer-
mekek a veszett kutyával kapcsolatos eseteket 
mondanak el. Ha eközben valótlanságot monda-
nának, tisztázzuk azt s mutassunk rá a helyes 
eljárásra. 

2. A gondozott házőrzőkutya. A szemléltető 
kép második mezejében jól gondozott, egészsé-
ges, szép kutyát látnak a gyermekek. Ennek a 
képnek megbeszélése közben mutassunk rá 
arra, hogy községünkben vannak gondozatlan, 
elhanyagolt kutyák is. Aki a kutyát nem tudja 
tartani, vagy nem akarja gondozni, az ne tart-
son kutyát. Beszéljük meg, hogy miként kell a 
kutyát etetni, neki kutyaólat készíteni, azt 
rendben tartani, a kutyát megúsztatni, fürösz-
teni, szőrét megkefélni stb. Mutassunk rá arra, 
hogy a gondozott kutya gazdáját dicséri, míg 
a gondozatlan, hanyag, szívtelen gazdára vall. 

3. Az elhanyagolt, gondozatlan kutya. A képen 
a gondozott kutya mellett ott van annak ellen-
téte, az elhanyagolt, gondozatlan kutya is. 
Megbeszélés közben hasonlítsuk össze a kettőt 
s mutassunk rá arra, hogy az elhanyagolt, gon-
dozatlan kutya sokat nélkülöz, sokat szenved s 
még így is ragaszkodik gazdájához. Hogy 
iránta szánalmat keltsünk, mutassunk rá arra, 
hogy sokszor ütik, verik, éheztetik s még a leg-
nagyobb hidegben sem adnak neki alkalmas 
fekvőhelyet, ahol meghúzhatná magát. Aki így 
bánik a kutyával, az nem érdemli meg annak 

szolgálatait, hűségét. Mondjunk el vagy a 
gyermekekkel mondassunk el olyan eseteket, 
mikor a kutyával nem törődik a gazdája s az 
a szegény állat kénytelen kóborolni, csava-
rogni. 

4. A rivókakór. A kép egyik mezejében foltos 
májdarabot, a kutya belében levő férgek termé-
szetes nagyságban és nagyítva, valamint echi-
nococcus rivókatömlőt lát a gyermek. Az ezzel 
összefüggő képen nyers májdarabot ad a gazda 
a kutyának. Ezeknek a képeknek megbeszélése 
közben arra mutassunk rá, hogy az állatok má-
jában, különösen a juhmájban, sokszor rivóka-
tömlő van. A kutya azt nyersen megeszi s ettől 
fertőzik, megbetegszik, éppen azért ne adjunk 
a kutyának nyers belsőrészt. Mptassunk rá a 
kép segítségével arra, hogy a kutya beleiben 
férgek keletkeznek, amelyeknek petéit elszórja 
s azok az emberbe is belekerülhetnek s agy-, 
szív-, máj- stb. bajokat okozhatnak. Olvastas-
suk el a képről, hogy: „Húsvizsgálat nélkül le-
vágott állatok rivókatömlős szerveinek el-
fogyasztásával fertőződik a kutya és a belei-
ben kifejlődő galandférgek petéivel terjeszti az 
emberek között a rivókabetegséget". (A gi-
liszta.) 

5. Ne engedj kutyát az asztalodhoz. A követ-
kező képen egy férfi tányérból eteti a kutyát s 
az étterem vendégei ezt csodálkozva, elborzadva 
nézik. Ennek a képnek megbeszélése közben 
mutassunk rá arra, hogy a kutya benyálozza a 
tányért. Lehet, hogy a kutya beteg s mosogatás 
közben arra az egy tányérra ragadt nyál vala-
mennyi edényt megfertőzheti s így az a meg-
gondolatlanság sok ember egészségét veszé-
lyezteti. Mutassunk rá arra, hogy ez ízléstelen 
is, mert a kutyával egy tányérról jóízlésű em-
ber nem eszik. Szóljunk arról, hogy sok helyen 
a kutyának adják az edényt kinyalni, vagy a 
kutyának abban az edényben adnak enni, 
amelyből az emberek esznek. Ez nemcsak ízlés-
telen, hanem az egészségre is veszélyes, mert a 
kutya nyála betegséget terjeszthet. A kutyá-
nak külön edénye legyen, amit állandóan tart-
sunk tisztán. 

6. A kutya, mint a gümőkár terjesztője. Erről 
két mezőben emlékezik meg a kép. Az egyik 
képen egy beteg férfi halad s a földre köp. 
Egy nő kutyát vezet, amely felnyalja a köpe-
tet. A másik képen ugyanaz a nő hintaszékben 
ül s a megfertőzött kutyával játszik. Erről a 
két beszédes képről a következő anyag kerül-
het felszínre: Ne köpj a földre, mert a köpet 
terjeszti a gümőkórt és más betegséget. Ügyel-
jünk, hogy a kutya ne nyalja fel a köpetet s 
ne turkáljon a szemétben, piszokban. Ne ját-
szunk a kutyával, mert elkaphatjuk tőle a be-
tegséget. Ha a kutyát megfogtuk, vagy az meg-
nyalt bennünket, mossuk meg a kezünket, meg-
nyalt testrészünket. A kutya a szobában köny-
nyen terjeszti a veszdelmes betegségeket. 

7. A kutya nem való a játszótérre. Ebben a 
mezőben játszóteret látunk, ahol egy kutya kis-
gyermek kezét nyalja, akinek a kezében perec 
van. Erről a képről a következő beszélgetési 
anyag kerül felszínre: A kutya mindent meg-
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szagol, szájába vesz, megnyal, szőre minden-
hová odaér, miközben piszkot, betegségcsirákat 
vesz fel. A gyermek megfogja a kutyát, vagy 
az megnyalja a gyermek kezét. A gyermek 
megfogja az ennivalót, amire kezéről ráragad 
a betegség csirája. Megeszi a fertőzött perecet-
vagy más ételt s így a betegség csirája a gyom-
rába kerül, ami ott fejlődésnek indul s beteg-
séget okoz. A gyermek hazamegy, nemsokára 
láza van, ami már a betegség jele. 

Ugyanezen a képen a kutya legközönségesebb 
galandférgének feje is látható. Erről meg-
magyarázhatjuk, hogy a galandféreg petéje a 
kutya nyálával vagy a szőrével a gyermek be-
leibe kerül, ahol fejlődik s beteg, galandférges 
(gilisztás) lesz a gyermek. Tehát azt vetetjük 
észre, hogy a galandférgeSségnek egyik alakja 
úgy terjed, hogy a kutya száján, orrán és sző-
rén tapadó féreglárva a gyermek száján át an-
nak gyomrába, beleibe kerül. 

c) Összefoglalás. A képek anyagának meg-
beszélése után a gyermekek mindazt összefüg-
gően elmondhatják, amit velük megbeszéltünk, 
majd a kép közepén levő következő szöveget és 
tízparancsolatot olvastatjuk el velük: A kutya 
barátod, de ha beteg, veszedelmed is lehet. A jól 
gondozott és egészséges kutya nem veszélyez-
teti az ember egészségét. 1. Ne tarts kutyát, ha 
nem tudod etetni és ápolni. 2. Ne etess vele 
nyers állati hulladékot, húst, tüdőt, májat. 3. Ne 
engedd tányérodból enni; ne nyúlj a kutyához, 
ha eszel. í. Ne engedd a kutyát kóborolni és 
tartsd be az ebzárlat intézkedéseit. 5. Oltasd be 
a kutyádat évenként veszettség ellen. 6. Ha a 
kutya megharapott, azonnal menj orvoshoz. 
7. Ha kutyád beteg, tüstént mutasd meg állat-
orvosnak. 8. Ne engedd kutyádat ágyadba; ne 
csókold meg s ne engedd, hogy megnyaljon. 
9. Ügyelj, hogy a kutya a hulladékanyagokban 
ne turkáljon és főleg köpetet ne nyaljon fel. 
10. Tartsd kutyádat tisztán; ha játszol vele, 
mosd meg a kezed! 

Begyakorlás. 
a) Másolás. A gyermekek esetleg díszbetűkkel 

másolják le a képen látott szöveget. 
b) Rajzolás. Rajzoltassunk le a kutya életéből 

több jelenetet. Különösen olyanokat, amelyek 
a kutya hűségére, a kutya helyes gondozására 
és a betegségek terjesztésének módjára vonat-
koznak. 

c) Fogalmazás. írassunk a kutyával kapcso-
latos élményeket. Elképzeltetés alapján fogal-
maztassunk ilyen címen is: Hogyan betegedett 
meg Juliskát 

Azt kell tanítani, ami észszerű. Észszerű pe-
dig az, ami hasznos, hasznos pedig mindaz, ami 
a gyermeket előkészíti az életre. 

Claude Fleury. 
• 

Mit tanuljanak a gyermekek? Valóban szép 
kérdés! Tanulják meg azt, amit a férfikoruk-
ban tenniök s nem azt, amit feledniök kell. 

J. J. Rousseau. 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Nógrád-Honti Kultúra. Első cikkét Rákóczi 
emlékének és történelmi méltatásának szenteli, 
például állítva olvasói elé a nagy Fejedelem ne-
mes alakját, A cikket Vadkcrthy Béla írta. 
„Mentsük meg falunk népies ornamentikáit" 
címmel Ambrus Béla írt tanulságos cikket, 
majd a lap további részében a Tanítók Eötvös-
Alapja pályázatát ismerteti. 

Izr. Tanügyi Értesítő. Május havi számának 
első helyén a IX. Egyetemes Tanítógyűlésről 
közöl részletes tudósítást. „A zsidóság átrétege-
ződése és az elemi iskola" címmel dr. Róth Emil 
írt cikket, a magyar zsidóiskola statisztikáját 
Szabó Adolf állította össze. Külön cikket szen-
tel a lap Balla Bernát, a nemrég elhúnyt peda-
gógus emlékének. Hírek, pályázatok, egyesületi 
események, könyvismertetések teszik még a la-
pot változatossá. 

Nemzetnevelés. Május hó 15-én megjelent szá-
mában Barabás István vezető cikkben foglalko-
zik a közoktatásügyi igazgatás újjászervezésé-
vel, Sulyok Kálmán pedig a tanfelügyelettel. 
A kassai dómról Döbrentey Gyula írt megható 
megemlékezést. Újhelyi István „Mikor jutunk 
nyugvópontra" címen a tanév tartamának vég-
leges megállapítását sürgeti. Tanítási terveze-
tet Komár Viktor írt „Magyar hősök a világ-
háborúban" címmel. 

Evangélikus Népiskola. Legutóbb megjelent 
száma részletesen ismerteti a IX. Egyetemes 
Tanítógyülést és közli vitéz Szügyi Károly ün-
nepi beszédét, melyet Szügyi a Tanítók Ferenc 
József Házában elhelyezett hősi emlékműnél 
tartott. Sátory Vilmos „Nemzetnevelés", Hoff-
mann Károly pedig „Tanítótípusok" címen írt 
tartalmas cikket. Tállyai (Koller) István a fi-
lozófia irodalmáról ír, Radnai János folytatja 
„Mit tegyünk még" című tanulmányát, Berta-
lan Sándor balatoni kirándulásra buzdítja ol-
vasóit. Külön cikket szentel a lap Szíjj Lajos 
emlékének. 

Borsodmegyei Tanügy. Május hó 15-én meg-
jelent számában a tanítói nagygyűléssel fog-
lalkozik Erdős Károly, az iskolai kirándulá-
sokkal, ünnepélyekkel, szavalókórussal Hanu-
szik Antal. Tárcát írt Bánkúti Gábor. Közli a lap 
Kávay Gáspárnak a „Magyarság" „Balatoni" 
pályázatán jutalomdíjat nyert pályaművét. 
Vadas József „A tanítási módszer szükséges-
s é g é b ő l írt. — A lap Egyesületi Élet rovata 
a gömöri járásközi gyűléseket ismerteti. 

Magyar Ünnep májusi számának bevezető 
cikke „Te Deum laudamus" címen meleg sza-
vakkal von párhuzamot az elvetett mag ka-
lászba szökkenése és a gyermeki lélek fejlődése 
között. Általában az egész lap a tanév befejezé-
sével foglalkozik. Tanév végén című cikkében 
a tanító lélekben számot vet magával, mit tu-
dott elérni a rábízott gyermekekkel s azt álla-
pítja meg, hogy a következő esztendő munká-
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ját nagyon megkönnyíti, ha a tanító megfi-
gyeli, milyen hatást tett a szünidő a gyermekre. 
„Milyen életpályára adjuk a gyermekeket" 
címen hasznos felvilágosítást találunk a szü-
lők részére s több tervet a vizsgái ünnepélyek 
rendezésére. Gyula diák, Czuczor, Móra László 
versei teszik még fölötte változatossá és érde-
kessé a füzetet. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

A mezőgazdasági hivatásos nevelés 
értéke. 

Az Egyesült Államok Nemzeti Nevelésügyi 
Szövetségének megállapítása szerint „a mező-
gazdasági hivatásos nevelés egyrészt megadja 
a növényi és állati termesztés irányításához és 
ellenőrzéséhez szükséges jártasságot és szak-
tudást, másrészt pedig akként fűződik össze az 
általános neveléssel, hogy a legkívánatosabb 
falusi és tanyai életközösséget mozdítja elő". 
Az iskola e munkáját hatékonyan egészíti ki 
a különféle gazdasági szervezeteknek, a sajtó-
nak s a rádiónak közreműködése. 

E céltudatos összefogásnak számos olyan ér-
téke van, amelyet mind az egyéni, mind a nem-
zeti élet szempontjából jelentősnek kell elis-
merni. Ezek: 

1. Gazdasági értékek. A mezőgazdasági hiva-
tásos nevelés egész menetében mezőgazdasági 
javaknak haszonhajtó célzatú, okszerű termesz-
tésével, megőrzésével és szétosztásával foglal-
kozik. Mindazok a befektetések tehát, amelye-
ket a nevelésnek erre az ágára fordítunk, köz-
vetlenül is meghozzák gyümölcseiket, de azt 
sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
minden igazi nevelésnek közvetve szintén meg-
van a maga közgazdasági kihatása, mert a ki-
művelt nép magasabb életszínvonalat igényel, 
amivel a gazdasági javaknak nagyobbmérvű 
fogyasztása jár, emez pedig a kereskedelemnek 
ad emelkedett forgalmat. 

Éppen most hajnalodik az a kor, amidőn a 
természettudomány, kivált a vegytan, egyre ki-
terjedtebb használatot biztosít a mezőgazda-
sági termesztvényeknek az iparban. A mező-
gazdaságnak ebben az új korszakában, amely-
ben soh'sem vélt értékek fognak felbukkanni, 
az őstermesztőknek a legalaposabb ismeretekre 
lesz szükségük mind magában a mezőgazdaság-
ban, mind pedig a kapcsolatos tudományágak-
ban. 

2. Egészségügyi értékek. Félszázaddal ezelőtt 
még alig volt hatása a falu életére az iskolá-
ban előadott egészségtannak vagy élettannak, 
mert ez az elméleti oktatás egyáltalán nem állt 
kapcsolatban a való élettel. Ma a gazdasági gé-
pek s berendezések sok egészségrontó munka-
terhét levettek a gazdálkodónak s családjának 
válláról. Aztán egészséges lakóházak építésével 
— a mezőgazdasági ismeretek egyik ágának fel-
használásával — megjavultak a környezet élet-
viszonyai. De a legtöbbet mégis magából az 
agrikultúrából merítette a kisgazda: amire 
megtanulta, hogy tisztaság, napfény, jó táplál-
kozás és a többi gyógytényező mekkora hatás-

sal van állatainak egészségi állapotára s fejlő-
désére. 

3. Rekreációs (üdülési) értékek. Említettük 
már, hogy a mezőgazdasági nevelés vagyoni 
értékek teremtésével jár együtt; jobb anyagi 
viszonyok közt pedig a gazdálkodó abban a 
helyzetben van, hogy mind több időt és alkal-
mat szentelhet sajátmaga és családja szórako-
zására. Ily szórakozásul kínálkoznak a vásárok, 
kiállítások, utazgatások, színielőadások, hang-
versenyek, ünnepélyek, torna- s más versenyek, 
rádió stb. 

4. Szociális értékek. A hivatásos mezőgazda-
sági nevelés közvetlen együttműködésre vezet 
mind a beszerzések, mind az eladás terén, köze-
lebb hozta egymáshoz a vidék népét, értelmes 
munkásságra serkentett az otthoni, iskolai, egy-
házi és politikai, valamint a termesztési viszo-
nyok reformálásában. 

5. Intellektuális értékek. A nevelésnek legjobb 
meghatározása, hogy fejlődés, ami egyben min-
den életnek az eszménye is. Nos, a mezőgazda-
ság javarészt szintén eleven és fejlődő dolgok-
kal foglalkozik s a gazdálkodó sem vonhatja 
ki magát a fejlődés, értelmi haladás alól. 
A mezőgazdaság tanulmánya egyre bővül, im-
már felöleli a vegytan, fizika, élettan, földtan, 
szociológia, közgazdaságtan, kereskedelem, kór-
tan, művészet, jogtudomány és politika körébe 
vágó ismereteket s ezekhez a jó gazdának érte-
nie kell. 

6. Esztétikai értékek. A jól vezetett gazdaság, 
gondozott kert, csinos lakóház s a békésen lege-
lésző állatállomány szép látványt nyújt és nagy-
ban emeli a gazdának s családjának esztétikai 
érzékét. 

7. Szellemi értékek. Az emberi életben a szel-
lemi értékek Isten s az emberek iránt érzett 
szeretetben és jóakaratban nyilvánulnak meg. 
A mezőgazdasági hivatásos nevelés hatásosan 
fejleszti ezeket a szellemi értékeket. A jó gazda 
bizakodva tekint az égre és a talajra egyaránt. 
A növények s az állatok gondozása erősíti az 
ifjúság erkölcsi érzékét, a felnőttek eszményei 
pedig, mint az állandóan termékeny talaj, ne-
mesített növény- és állatállomány, gondozott 
erdők, jó utak és célszerű falusi intézmények, 
az elkövetkező nemzedékek javát célozzák és 
így szociális kihatásúak. 

Dr. Aretas W. Nolan, 
az illinoisi egyetemen 

a mezőgazdasági nevelés 
osztályának vezetője. 

Education (Boston), 
1935 áprilisi szám. 

Francia tanügyi lapokból. 

A képzelet nevelése. 
A képzelet az a tehetségünk, amellyel föl-

elevenítjük és elegyítjük magunkban az észlelt 
tárgyaknak a képzeteit, valamint azokat az ér-
zeteket, amelyeket azok bennünk keltettek. A 
képzelet tehát minden érzetünkre kiterjed és 
valamennyi érzékszervünket foglalkoztatja, de 
rendszerint mégis a látás szolgáltatja e képes-
ségünknek a leggazdagabb anyagot. 
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A képzeletben fölmerülő valamennyi kép és 
érzet izmaink mozgásával áll kapcsolatban: a 
kellemes képek és érzetek erősítően hatnak az 
izmokra, a kellemetlenek pedig ernyedést idéz-
nek bennök elő. így például valamely undorító 
szagnak puszta emléke olyannyira el képes lan-
kasztani az állkapocs s az ajkak izmait, hogy 
emezek alig tudják megtartani a szájban a kép-
zet keletkezésekor éppen meglévő s különben 
jóízű falatot. 

Következéskép nekünk nevelőknek különös 
gondot kell fordítanunk arra, hogy a gyermek 
képzelete számára csakis kedvező, helyes kép-
zeteket nyujtsunk, kivált a szépnek s a jónak 
a látványát. Vegyük tekintetbe azt is, hogy a 
meg nem felelő képzet, amelyet esetleg játszi 
módon felidézünk, annál nagyobb ártalomra le-
het, mennél csábítóbb az az élvezet, amelyet 
megcsillogtat: ha például valami hőn óhajtott 
nyalánkságot juttatunk a gyermek elé, ez ké-
pes megkaparintani s engedély nélkül elfogyasz-
tani azt, még mielőtt fölmerülne tudatában a 
büntetésnek az eszméje, amely engedelmességre 
szoríthatná- Állandóan úgy kell tehát intéznünk 
a dolgot, hogy az erkölcsi szempontból veszé-
lyes képzeteknek a hatalmát mindig ellensú-
lyozza az erkölcsös képzeteknek a befolyása. 

Már sok rosszat beszéltek a képzeletről s 
akadnak olyanok is, akik visszariadnak attól, 
hogy a gyermek képzelőtehetségét kifejlesszék. 
Pedig ezek súlyos tévedésben vannak, mert a 
képzelet rendkívül értékes tehetség, csak fe-
gyelmezni kell tudni: az észnek s az akaratnak 
ellenőrzése alá kell helyezni. A képzelet édesíti 
meg a sivár jelent jobb jövendőnek a remény-
ségével, növeli cselekvőerőnket és kitartásunkat 
elérendő eszménykép kitűzésével, hisz' ideálok 
nélkül kietlen, szinte teher az élet. Képzelő-
tehetség kell minden vállalkozásunkhoz, az tűzi 
elénk a célokat, az jelöli meg a hozzávezető 
eszközöket. Nem lehet el nélküle még a szoba-
tudós, de sőt a matematikus és a természet-
búvár sem. 

De ha viszont pályát téveszt, ha kisiklik, ak-
kor aztán megvan a baj: a legképtelenebb té-
vedésekbe süllyeszt, megrontja az erkölcsöket, 
elidegenít a mindennapi élet egyszerű köteles-
ségeitől s irreális világnak a zavaros ködébe 
burkol. Ennek legnagyobb veszélye a fiatal 
leányokat fenyegeti, az ő képzeletüket tehát fo-
kozott mértékben kell ellenőriznünk. 

Gyermekeknél a képzelet az uralkodó képes-
ség, amelyet a még fejletlen ész s a még gyönge 
akarat alig képes ellenőrizni. Ebből kifolyólag: 
1. a gyermek igen könnyen válik képzeletének 
játékszerévé: félelmének, irtózatának, vágyai-
nak, amelyeket a szülők gyakran alaptalanok-
nak, túlzottaknak tekintenek, képzelete reális 
erőt kölcsönöz; 2. mindaz, ami táplálékot nyújt 
ennek a képességnek, örömet okoz a tevékeny-
kedésre való alkalom szolgáltatásával, — innen 
a gyermek határtalan lelkesedése képek, törté-
netkék, mesék iránt, innen a könnyedség, amely-
lyel életet lehel az élettelen tárgyakba, innen szár-
mazik rajongása amaz egyszerű játékszerekért, 
amelyekből képzelete hol puskát, hol meg lovat. 

hajót, gépet stb. teremt; 3. a gyermek könnyen 
és teljes jóhiszeműséggel zavarja össze a va-
lóban látottat azzal, amit a képzelete láttat 
vele, — nem mindig hazugság tehát, ha a gyer-
mek eltér a valóságtól; 4. kiváló fontossággal 
bír enuekfolytán, hogy tartsunk tőle távol min-
den csúnya és visszataszító, elcsüggesztő lát-
ványt; 5. a gyermek környezetében csak jó pél-
dát és szép dolgokat szabad megtűrnünk. 

A gyermek képzelete rendszerint igen élénk 
és eléggé kiterjedt, minden azon múlik tehát, 
hogy tudjon uralkodni fölötte. A gyermeki kép-
zelet nevelése érdekében a következő tanácsok-
kal szolgálunk: 

1. Mindenekelőtt ragaszkodjunk ahhoz, hogy 
a gyermek tiszta és pontos képet alkosson ma-
gának a dolgokról. Ha együtt elemezzük a ter-
mészet különféle látványait, ha művészeti tár-
gyakat szemléltetünk és szép dallamokat hall-
gattatunk vele, ezzel egészséges táplálékot nyúj-
tunk képzeletének. 

2. Legyen rá gondunk, hogy ezt a tehetséget 
akár való, akár költött, de mindenesetre szép 
történetek elmondása útján foglalkoztassuk, 
működésben tartsuk. Mesélgetés közben azon-
ban mértéket kell tartanunk s a gyermek sa-
játos állapotával is számolnunk, mert külön-
ben betegesen túlcsigázhatjuk képzeletét. 

3. Idejekorán ébresztgessük a gyermek bí-
rálóképességét, pl. valamely tájék vagy fest-
mény szemlélete közben jelöltessük meg, mit 
kellene hozzátenni, elvenni vagy helyettesíteni 
avégből, hogy a kép szebb, teljesebb legyen. 

4. A képzelet fejlesztését mozdítja elő a ter-
mészet után való rajzolás (amit ne tévesszünk 
össze az unalmas másolással), valamint a kép-
zeletből, de reális adatok nyomán történő áb-
rázolás. 

5. Tanítsuk a gyermeket könnyű, dallamos 
énekekre, amelyeknek szövege inkább tényeket, 
mint leírásokat tartalmazzon. 

6. Játékainak kiválasztását bízzuk a gyer-
mekre s ne akadályozzuk képzeletének szárnya-
lását. Játékszerül ne tökéletes szerkezeteket, ha-
nem az egyszerűbbeket válasszuk, amelyeknek 
kapcsán a gyermeki képzelet százféle változa-
tot és átalakítást tud elővarázsolni. 

7. Végül termékeny gyakorlatul szolgál, ha 
hébe-hóba — adott elemek után — mesét mon-
datunk, feladatot fejtetünk, vagy rajzokat ké-
szíttetünk a gyermekkel. Jacques Herbé. 
L'Éducation famíliáié (Brüsszel), 
1935 áprilisi szám. 

Lengyel lapokból. 

Gyakorlati foglalkozások a kertben. 
A jiépiskola új tantervének legkiválóbb vo-

nása. hogy a tanítást erősen összeköti az élet-
tel. A szlöjd is megfelelő nevet kapott, ameny-
nyiben „gyakorlati foglalkozások" címén szere-
pel a tantervben ós a magasabb (5—7.) évfolya-
mokon kerti foglalkozással egészítették ki. 
A változást nagy megelégedéssel fogadták úgy 
a tanítók, mint a szülők soraiban. Eddig ebben 
a földmívelő országban minden tanuló meg-
tanulta például a könyvkötést, holott ritka ki-
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vételtől eltekintve, erre senkinek nem volt szük-
sége, de nem tanulta meg a faültetést, amire 
a földmívesnek minduntalan szüksége van. 

Természetes, hogy a népiskola nem képezhet 
szakszerű kertészeket, de felkeltheti és fel is 
kell keltenie a kerti munkák iránti érdeklődést, 
megismertetheti az ifjúságot a legfontosabb 
kertészeti munkákkal és problémákkal. A kerti 
foglalkozások során minden tanulónak meg 
kell szereznie a kertészeti tudás és ügyesség 
bizonyos minimumát, de ezenfelül még l'onfo-
sább az—a_T^ir_högy a kerti foglalkozás ered-
ményeként néhány erre legalkalmasabb tanuló-
ban felébresszük az anyaföld iránti vonzalmat 
s ezáltal a kertészet olyan úttörőit indítsuk út-
nak, akik munkájukkal és példájukkal később 
másokat is vonnak maguk után. 

A tananyagnak nem szabad nagyon szétfolyó-
nak, sokfélének lennie. Ne akarjunk mindent 
megtanítani, mert semmit sem tanítunk meg. 
Az elemi iskola nem kertészeti szakintézet. De 
amihez hozzáfogunk, csináljuk annak szem 
előtt tartásával, hogyha csak beszélünk a ker-
tészetről, ez ki fog hullani a gyermek emléke-
zetéből, amit lát, abból többet megért és meg-
jegyez, de alaposan csak azt sajátítja el, amit 
önállóan végzett el, vsgy aminek elvégzésében 
legalább közreműködött. Elméleti felvilágosí-
tások is szükségesek, de mindig csak a gyakor-
lati alkalmazással kapcsolatban. Az anyag egy 
része a természetrajzzal kapcsolatban tanítandó. 
A kerti "foglalkozásnak ezzel is szoros kapcso-
latban kell állania. Jan Wojnar. 
Micsiecznik Pedagogiczny, 

1934. évi 4. szám. 

Német tanügyi lapokból 

Olvasás és megértés. 
Az olvasás tanításának főcélja az olvasmány 

megértése. Mit ér a szöveg gépies ledarálása, 
ha a tartalmát nem értik meg a tanulók. Vagy 
talán magától értetődő dolog, hogy a gyermek 
fölfogja az értelmét az olvasott szövegnek*? A 
figyelmes tanító inkább az ellenkezőjét tapasz-
talja. Ezért már az első osztályokban arra kell 
törekedni, hogy a tanulók minden betűösszefű-
zésnek értelmét lássák. Helytelen tehát az első-
osztályos gyermeket, a gépies olvasókészség el-
sajátítása kedvéért, kezdésben értelmetlen szó-
tagok olvasására kényszeríteni. Az elemi isko-
lák új módszere az olvasást az egész tanítás 
menetébe állítja be olymódon, hogy mindig 
olyan szövegeket olvasnak, amik összefüggés-
ben állanak a soron levő tantárgy anyagával. 
Ám ilyenkor az a veszedelem fenyeget, hogy a 
tárgyhoz mintegy „hozzáolvasott" szöveg el-
veszti az ismerésközlő jellegét, lia az olvasás — 
az olvasnitanulás kedvéért — erősen hangsú-
lyozva történik. A tárgyi tanítással kapcsola-
tos olvasásnak éppen ezért ezévi kezdettől fogva 
olyannak kell lennie, hogy ne csak a gépies 
olvasókészség fejlesztésére, hanem a szöveg ér-
telmének kikutatására és kihasználására is 
szolgáljon. 

Kezdésben ismert tanuló-neveket olvasunk. 
A tanulók először összeteszik az egyes betűket 

és így hozzájutnak egy hangképhez, pl. „Emil". 
Ezután ehhez a szóhoz személyi vonatkozást 
keresnek és rájönnek, hogy a táblán annak a 
társuknak a neve látható, aki az első padban 
ül. Ám a tanulók nem elégednek meg ezzel a 
kapcsolattal, hanem egy idő múlva, amikor is-
mét „Emil" olvasható a táblán, önkénytelenül 
kezdenek beszélni erről vagy arról az Emilről, 
akit ismernek. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a nevek olvasása nagyon alkalmas arra, hogy 
a tanulókat a különféle betűcsoportokkal sze-
mélyi vonatkozásba hozza. 

Később rövid parancsokat és utasításokat ol-
vasunk, pl.: „Emil, hozzál krétát!" stb. Ezeket 
a rendelkezéseket a tanulóknak mindjárt kö-
vetniök is kell, mert így közvetlen személyi 
kapcsolatba kerülnek most már egyes szócso-
portokkal. Ezek nemcsak mondatokat jelente-
nek számukra, hanem közléseket is. Ha ezek 
után rátérünk az ábécés könyvekben levő szö-
vegekre, először minden tanuló egy-egy mon-
datot olvas és annak szövegét elmondja saját 
szavaival. í gy ellenőrizhetjük, hogy az olvas-
mány tartalmát valóban megértették-e. 

A második osztályban hasonló módon hala-
dunk tovább. Kisebb történeteket dolgozunk 
így fel; kezdésben minden mondatot külön-kü-
lön elmondatunk a tanulókkal, majd megbe-
széljük és reprodukáljuk az egyes szövegrésze-
ket előbb közönséges beszédmóddal, majd iro-
dalmi alakban. Ezek a megbeszélések és ismét-
lések azonban nem kérdés- és felelet játék ke-
retében történnek, hanem a tanulók élénk be-
szélgetésének alakjában. Így már az alsó fokon 
elérhetjük, hogy a tanulók könnyebb olvasmá-
nyokat, minden előzetes elmesélés és hosszadal-
mas bevezetés nélkül, közvetlenül az olvasás-
sal fel tudnak dolgozni. 

Az előzetes tárgyi megbeszélések, tisztán ta-
nítási szempontból tekintve, nagyon értékesek, 
ám az olvasás- és nyelvtanítás valódi értelmé-
től eltérnek, mert minden akadályt eltüntet-
nek az útból és az önmunkásságot kikapcsol-
ják. Megbecsülendő az olyan ember, aki önál-
lóan küzdi fel magát, de megbecsülendő az 
olyan tanuló is, aki önként olvas könyveket. 
Tegyünk meg mindent, hogy minél több ilyen 
embert neveljünk. 

Schweizerische Lehrerzeitung. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Nagysolymosi József: „A lengyel irodalom." 
(Szent István könyvek 115 sz.) 

Nagysolymosi József könyvében könnyen át-
tekinthető képet ad a lengyel irodalomról, an-
nak korszakairól és nagyjairól s éppen ezért 
könyve kitűnő vezérfonál azok számára, akik 
a lengyel nemzet irodalma s irodalmán keresz-
tül történelme iránt érdeklődnek. 

A lengyel irodalom ismertetését szerző a leg-
régibb időkkel, az első lengyel nyelvű írott em-
lékekkel kezdi. Majd bemutatja, hogyan követi 
a XVI. században az évszázados kulturális és 
irodalmi, sőt gazdasági hátramaradottságot hir-
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telen és hatalmas fellendülés, hogyan adja át 
helyét a röviddel ezelőtt egyedül uralkodott la-
tin nyelv a lengyel nyelvnek, amely leveti ne-
hézkességét, csiszolatlanságát és a humanizmus 
hatására hajlékonnyá, a legkülönbözőbb érzé-
sek, benyomások és gondolatok kifejezésére al-
kalmassá válik. Született és tanult költői, irói 
támadnak, akik ösztönzést a régiektől nyernek, 
akiknek alakjait, világnézetét és életfelfogását 
magukévá teszik, eltanulják és utánozzák 
ugyan, de nem szolgailag és közönségesen, ha-
nem nemzeti szellemükben megfürösztve a leu-
gyel lélek sajátosságainak a megszolaltaiéi 
lesznek úgy a szárnyait kibontó lírai költészet-
ben, mint a gazdag termésű prózában. 

Látjuk miként követi ezt a fellendülést a ha-
nyatlás, sőt a legnagyobb hanyatlás kora. ami-
kor tartalomnélküli himnuszok, vallási és asz-
ketikus könyvek, prédikációk özönével jelen-
nek ugyan meg, de igazi értékre alig találunk. 
A lengyel irodalmat ebből a tespedésből a fel-
világosodás kora emelte ki s ha a kultúrális re-
formeszme nem is tudta megakadályozni a po-
litikai összeomlást, mégis felélesztette megújí-
totta a nemzeti érzést, amely a szász királyok 
idejében elalélt, megerősítette a nemzeti szelle-
met és magára eszméltette a lengyel kultúrát. 

Európa térképéről 1795-ben eltűnt Lengyelor-
szág az emigrált légionista irodalomban és a 
warszawai klasszicizmusban él tovább, hogy 
lassankint irodalom és költészet egyaránt új 
útra, új mederbe, a romanticizmusba terelőd-
jék. Napvilágra hozzák a nép költészetét, ha-
gyományait, mondáit, a fiatalok járni kezdik 
az országot, gyűjtik a népdalokat, leírják a nép 
szokásait és ezáltal új nemzeti irodalmat te-
remtenek. Az emigráció égbeszökő irodalmában 
és a mindennapi élethez simuló hazai iroda-
lomban tartják fenn a nemzetnek feltámadásá-
ba vetett hitét. Mickiewicz az oszlop, amely az 
új köjtői irodalmat tartja, őbelőle sarjadnak ki 
azok.' akik az irodalmat tcvábbfejlesztik. 

A lengyel irodalomban újabb fordulópont az 
1863-ban kitört, szomorúvégű felkelés. A ro~ 
manticizmus az irodalomban is átadja helyét 
a pozitivista szemléletnek, amely összegyűjti a 
tapasztalatok eredményeit, ezek alapján építi 
fel a tudást, viszont érdeklődési köréből eltá-
volít mindent, amit számításokkal igazolni nem 
lehet. A lengyel irodalmat közel félévszázadig 
ez a szellem uralta, változást csak a XIX. szá-
zad utolsó évtizede hozott, amikor a pozitivis-
ták szólamokká kövesedő eszméi elvesztik von-
zóerejüket és kiváltják az ellenáramlatot. Meg-
változik a világnézet, mert a fiatalság nagy ré-
sze mély vallásosággal telik meg és szenvedé-
seire Istennél és a hitben keres és talál vigasz-
talást, idealisztikus filozófiai törekvéseire az 
intucióban keresi a feleletet. Az új nemzedék 
elkedvetlenedve nézi a viszonyokat, eleinte 
csak önmagába mélyed, nem mindennapi él-
ményeket keres vágyai az ismeretlen, a ti-
tokzatos felé szállnak. „Dekadensek"-nek szere-
tik nevezni magukat, akik gőgösen nézik le a 
„kenyérevőket". Forrongó útkeresésük elhagyja 
a kitaposott ösvényeket s nem riasztja el 

őket az új célok felé való törtetésükben sem a 
gáncs, sem a gúny, sem a közöny. A háború 
előtti időkben azután elindúl hódító útjára az 
új költői irány, az új művészi felfogás, az ex-; 

presszionizmus és futurizmus, hogy a vérziva-
tar~eIvö»Blása után a lírában és epikában egy-
aránt értékes alkotásokkal örökítse meg a len-
gyel szellem kiválóságát, 

Nagysolymosi József az irodalom egyes kor-
szakait és irányait tárgyalva tömören ismer-
teti azok kimagasló képviselőinek működését, 
kortársaira és az utókorra gyakorolt hatásukat 
és így munkájából nemcsak vázlatosan, de 
részleteiben is megismerheti az olvasó a len-
gyel irodalmat. 

Tehetség és eugenika. A tehetség biológiai, 
pszichológiai és szociológiai vizsgálata. Irta: 
Dr. Somogyi József főiskolai tanár, egyetemi 
magántanár. (Bpésf, Eggenberger-féle könyv-
kereskedés.) 

Habár ez a hatalmas (416 oldal) könyvi lát-
szólag nem szorosan vett pedagógiai kérdések-
kel foglalkozik, olvasgatása közben mégis lép-
ten-nyomon neveléstudományi kérdések tárul-
nak elénk. S ez természetes is, mert hiszen a 
neves szerző embert vizsgál, mégpedig biológiai, 
pszichológiai és szociológiai, tehát a pedagógia 
rokontudományainak szempontjából. Ezért van 
az, hogy könyvéből a pedagógiai vonatkozások-
nak is ki kell bontakoznia. És ez ki is bonta-
kozik, mégpedig igen erőteljesen, igen élvezetes 
és világos alakban. Éppen ezért olvashatja ezt 
a könyvet minden tanító és tanár nagy ha-
szonnal. 

A könyv három részre oszlik. Az első részben 
a tehetség biológiájáról, a másodikban a tehet-
ség pszichológiájáról, a harmadikban pedig a 
tehetség szociológiájáról van szó. A tehetség-
biológiáját az átöröklés, a testalkat, a hormon-
hatás és a konstitúció szempontjai szerint ál-
lítja elénk a szerző s elvezet a főbb európai 
fajok lelki alkatáig. 

A tehetség pszichológiájáról szóló részben a 
tehetség mibenlétét, az intelligenciát, a tehetség 
emocionális tényezőit, a tehetség fokozatait, a 
tehetség kialakulását, a lángész mibenlétét, a 
tehetségvizsgálatok módszerét és ezek értékét 
írja meg a tudós szerző igen világosan és élve-
zetes alakban. 

A tehetség szociológiáját a tehetség és társa-
dalmi kiválasztódás, a népek és fajok egyenlő-
ségének problémája, a tehetséges egyének és 
családok, népek és fajok sorsa, az eugenika, 
mint tehetségvédelem és az iskolaügy és tehet-
ségvédelem szempontjai szerint tárgyalja a 
szerző. 

Nagy előnye a könyvnek, hegy ennek a hatal-
mas kérdéskomplexumnak minden részletébe 
bevezeti az olvasót, A kérdésekkel kapcsolatban 
a szerző mindenütt elmondja a maga külön-
véleményét is, mégpedig olyan meggyőzően, 
hogy vele érzünk s vele gondolkozunk. Azon-
ban nem hallgatja el az eddigi vizsgálódásokat, 
azok eredményét és eredménytelenségét, bizony-
talanságát sem. 
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A szerző könyvét, kegyelete jeléül, Pauler 
Ákos egyetemi tanár emlékének ajánlja. 

Az értékes könyvet melegen ajánljuk olva-
dóink szíves figyelmébe. 
B. Czeke Vilma: Édesanyám, hol vagy? Gyer-
mekregény. Palladis-kiadás. Márton Lajos mű-
vészi illusztrációival, kemény kötésben, színes 
címlappal. Ára: 2 pengő. 

Legtöbb gyermek olyan magától értetődőnek 
veszi, hogy van édesanyja, mint ahogy van le-
vegő és nap, nem is gondol rá, hogy lehetne 
másképen. Ezért aztán nem is jut eszébe, hogy 
boldog örömet és hálát érezzen e boldogító cso-
dáért Isten és édesanyja iránt. 

B. Czeke Vilma regénye egy olyan kisfiú sor-
sát mutatja meg, aki elszakadt édesanyjától és 
hosszas megfeszített küzdelmet kell vívnia az 
édesanyja megtalálásáért. Halottnak gondolják 
az emberek a kisfiú édesanyját, de a kisfiú ren-
dületlen hittel érzi, hogy anyja még életben 
van, átalvergődik mindazokon a sorsokon, ame-
lyek a szülő nélküli gyermeknek kijutnak, át 
menhelyeken, egyébként jóindulatú, de édes-
anyát mégsem pótló intézményeken, nélkülözé-
seken és veszedelmeken, csak tovább, tovább 
keresve elszántan az édesanyját. Vállalja még 
azt is, hogy rossznak tartják, amiért mindenik 
helyről újra meg újra megszökik, nyomorta-
nyákon át is kutatja édesanyjának mind biz-
tatóbb hívó nyomait s mikor már a halálos 
veszedelem sodorja, — akkor ébred föl beteg-
ágyán megtalált édesanyja ölében boldog só-
hajjal: milyen nagy, végtelen szerencse és bol-
dogság, hogy megvan az édesanyám. 

És a kis olvasó gyermek, amint a szívszoron-
gató küzdelem és veszedelmek olvasása után e 
boldog nyugvópontig elér, maga is boldogan 
sóhajt föl, a maga sorsára tekintve: milyen 
nagy boldogság és milyen hálával tartozom 
érette a jó Istennek, hogy nekem megvan az 
édesanyám és javulás és hála fogadalmával 
szívében hajtja fejét a boldogan fölfedezett 
édesanyja ölébe, megtért gyermekként. 

Messze, igen messze van ez az újvilágú 
gyermekregény a háború előtti elsüllyedt világ 
vattába pólyált életű s ezért alapjában szívte-
len gazdaggyermek-regényeitől, amelyek az éle-
tet ideálizált meghamisított formában állí-
tották elő. S amilyen távol a szirupos, csi-
nált érzelgősségek világától, ugyanolyan távol 
az elkényeztetett „előfizető-gyermekek" rossz-
példájú csíny-regényeitől is. Újszerű regény 
ez, az új, szociális és kollektív világú társada-
lom számára nevel emberibb, mély szánalmak-
tól s könnyektől se kímélt, való élettapasztala-
tokon át vezetett emberszívet. Emberi és bájo-
san gyermeki szívvel van megírva, telve jóság-
gal, szeretettel és törhetetlen optimizmussal. 

Minden során érzik, hogy nemcsak művészi 
kéz, hanem olyan édesanya írta, aki a gyermek-
ségből teljesen meg tudta menteni mindazt a 
lelki kincset, amivel, Krisztus szava szerint, a 
gyermekekhez hasonlatosaknak kell marad-
nunk. A szülők éppoly hálásak lesznek e könyv 

elolvasása után e bájos könyv írójához, mint 
gyermekeik. 
Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. 
(Statisztikai Közelmények. 69. kötet. 1. szám.) 
(Budapest, 1934, 4., 494 1.) 

Nemcsak a magyar művészet fejlődésének s 
azonkívül az ország fővárosának történetére 
nézve becses kiadvány az, hanem fontos és ér-
tékes könyv a székesfővárosi tanítók és tanárok 
szempontjából is. 

A külföldre is eljutó magyar ember általá-
ban s a székesfőváros fia különösen úgy van 
alkotva, hogy a külföld történeti és művészeti 
nevezetességeit, emlékhelyeit és alkotásait utaz-
gatásai révén jobban ismeri — jobban is ér-
deklődik irántuk —, mint saját hazája, saját 
városa hasonló anyagát. Ez ősi magyar tünet, 
melyet jól felfogott nemzeti önérzetünk szem-
pontjából helyeselnünk nein lehet. Küzdenie is 
kell tehát ellene minden erre hivatott tényező-
nek, elsősorban a magyar iskolának. Arra kell 
nevelnünk növendékeinket, hogy az idegen kul-
túrát becsüljük meg, de a magunkét mindenek-
felett szeressük és ápoljuk. 

Mikor a Székesfővárosi Iskolánkívüli Nép-
művelési Bizottság néhány évvel ezelőtt elha-
tározta, hogy ismeretterjesztő sétákat rendez a 
fővárosi kulturális és egyéb intézmények cso-
portonkint való megtekintésére, a város vezető-
ségétől várta és kérte a hivatalos anyag és az 
eszközök rendelkezésére bocsátását. A tudós ér-
deklődésén kívül ez a pedagógiai eredetű óhaj-
tás vezette tehát e mű szerzőjét, hogy a felada-
tot, legalább a szobrászati anyag összegyűjté-
sét, rendezését és rendszeres feldolgozását több 
évre terjedő odaadó lelkiismeretes és szakértő 
munkával vállalja. 

Ezért illeti hála az iskola és a nevelés mun-
kásai részéről e könyv megalkotóit: Liber 
Endre alpolgármestert és segítőtársait, Cser-
halmi Jenő szobrászművészt, a fővárosi emlék-
művek felügyelőjét és dr. Pacher Béla tanács-
jegyzőt. 

A könyv használhatóságát a tanítóra nézve a 
lelkiismeretesen összegyűjtött anyag gazdagsá-
gán és a műben nyilvánuló honszeretet szelle-
mén kívül kiválóan elősegíti az anyag rendsze-
res feldolgozása. A kötetet bevezető összefog-
laló nagyobb tanulmány igen jó kísérlet arra, 
hogy az egyes szobrok történetében egybehor-
dott történeti és művészeti adatokból a kor-
képre jellemző tények kiemeltessenek. A tanul-
mányt a székesfőváros területén álló szobrok, 
közel 200-ra menő emlékmű története követi. 
A szobrok történetét a szobrok és emléktáblák 
törzskönyve követi. Az emléktáblák története 
nincs feldolgozva, ez azonban nem is volna mái-
lényeges és általános érdekű, főleg nem mű-
vészettörténeti feladat. A törzskönyvi tábláza-
tok után még hármas mutató, a szobrok össze-
állítása, az ábrázolt neve, az alkotó neve és a 
szobrok elhelyezése szerint, teszi az anyagot 
még könnyebben áttekinthetővé és kezelhetővé 
az érdeklődő részére. 
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Fábián Gyula: Különös háború. Két esztendő-
vel ezelőtt indult el diadalútjára a „Könyvba-
rátok Kis Könyvei" című kiadványsorozat, 
mely azóta a legkényesebb ízlésű, legválogatot-
tabb magyar olvasók ezreit meghódította. A 
„Könyvbarátok Kis Könyvei" ma már fogalom-
ként jelentik a magyar irodalom legjava ter-
mékeit, amelyek azok számára íródtak, akik 
fiatalok vagy lelkűkben fiatalok tudtak ma-
radni. Az eddig megjelent hét kötetből álló 
sorozat a közelmúltban két új kötettel gyara-
podott: 1. Fábián Gyula: Különös háború. Ter-
mészetrajzi regény F. Biczó Ilona rajzaival. Ez 
a regény ragyogó találékonysággal, érdekfe-
szítő mese keretében a termeszetrajznak egyik 
izgalmas fejezetét tárja az olvasó elé. Egy 
dunántúli püspöki kert üvegházába, különös 
véletlen folytán, egy dísznövénnyel együtt afri-
kai termeszcsalád kerül. Néhány esztendő alatt 
olyan rettenetes mértékben elszaporodnak a 
termeszek, hogy veszedelmévé válnak az egész 
városnak; valóságos irtóháborút kell ellenük 
indítani. A harcban az ember bizonyulna gyen-
gébbnek, ámde segítségére jön a hazai vörös-
hangyák hadserege, hogy megszabadítsa a vá-
rost a betolakodó ellenségtől. Fábián Gyula 
páratlan elmésséggel írja le ezt a különös há-
borút a maga nemében úttörő természetrajzi 
regényében. A könyv rendkívül érdekes cselek-
ménye a természet csodás világába enged be-
pillantást. A termeszek és vöröshangyák élet-
halálharcának a tudós alaposságával és a vir-
tuóz író készségével megírt színes regénye min-
den olvasója számára ritka élményt jelent. 

2. Féja Géza: Mesélő falu. Magyar népmesék. 
Hannos Károly eredeti fametszeteivel. Ez a 
könyv a magyar népmesék elbűvölő, színpom-
pás virágait köti bokrétába. A Magyar Könyv-
barátok eddig is szívesen rendezték össze egyet-
len nagy fényforrásba a nemzeti kultúra érde-
keit, a magyarság szétszórt erőit, ezeréves élmé-
nyeit. Most a kassai Kazinczy-Körrel össze-
fogva, a Könyvbarátok Kis Könyvei között ki-
adják a kicsinyek és nagyok számára ezt a jól 
kiválasztott gyűjteményt a felvidéki Hannos 
Károly eredeti fametszeteivel. E könyv nyelve, 
ritmusa, serkentő ereje művészi elragadtatást 
kelt. Mély gyökérről nőttek ma is üde hatású 
virágai. 

Egy-egy kötet bolti ára 3-80 pengő. A sorozat-
ban évenkint 4 kötet jelenik meg. Előfizetők 
számára a 4 könyv ára 10 pengő. Részletes tá-
jékoztatót ad a „Magyar Könyvbarátok" Buda-
pest, Egyetemi Könyvesbolt, IV, Kossuth La-
jos-utca 18. szám. 

A Búvár ú j száma a fényképezés művészetének vá-
logatott remekeit tár ja az olvasó szeme elé. A Búvár 
fényképpályázatára beérkezett felvétel ny i t j a meg az 
érdekes képek sorát. Légi és földalatti felvételek, ter-
mészeti, technikai, népra jz i fényképek soha nem lá-
tott szépségekkel gazdagítják az olvasó tudását. Egye-
temi tanárok, orvosok, mérnökök, tudományos inté-
zetek vezetői és munkatársai írták a Búvár ú j számá-
nak cikkeit, a magyar föld, a magyar nép és a tudo-
rrány szeretetétől áthatott lélekkel. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
A fiúk vagy a lányok tehetségesebbek? 

A közhit szerint a férfiak tehetségesebbek a 
nőknél, amit az is bizonyítani látszik, hogy 
amazokból jóval több tudós, művész és író ke-
rül ki. Ezt a felfogást mostanában kísérleti 
alapon cáfolta meg O. A. Witty dr., az ameri-
kai Nortliwestern-egyetem lélektani-pedagógiai 
intézetének vezetője, aki az eddigi tévhitet az-
zal magyarázza, hogy a kutatást kisszánni cso-
portokon végezték. Ezzel szemben ő 14.149 fiú 
és 13.493 leány, valamennyien középiskolai ta-
nulók, értelmiségét vizsgálta meg és azt találta, 
hogy a fiúk intelligenciáját a leányokéhoz 
mérve nem mint eddig hitték, a 2 :1 arány fe-
jezi ki, hanem csaknem pontosan az 1 :1. Vala-
mennyi megvizsgált tanuló között csak 95 olyan 
akadt, akik a zseniális jelzőre rászolgáltak, 
még pedig 47 fiú és 48 leány. 

Távbeszélés gyakorlása az iskolában. 
A technikának és egyedülüdvözítőnek hirde-

tett öntevékenységnek legújabb vívmánya, 
hogy szovjetorosz mintára a londoni iskolák-
ban a gyermekeket megtanítják a telefonálásra 
is. A tanteremben elhelyezett távbeszélő-szerei-
vényen megmutatják a pontos helyi és inter-
urbán hívást és udvarias érintkezésre taníta-
nak a beszélt személlyel. (Ezt a „művészetet", 
úgy véljük, otthon is elsajátíthatnák, mint sok 
mást, amivel manapság az iskolát felesleges 
módon terhelik.) 

A varsói állami kézimunka-intézet. 
Lengyelországban nagy jelentőséget tulajdo-

nítanak a kézimunka oktatásának, egyrészt 
mint jellem- és értelemképző nevelőmódszer-
nek, másrészt pedig mint az életre való gya-
korlati előkészítésnek. Ez a felfogás megnyil-
vánul a kézimunkaoktatók kiképzésében is. Ál-
lami támogatással már 1915-ben egyéves kézi-
munka-tanfolyam létesült Varsóban, amely fo-
kozatos fejlődés útján 1923-ban állami kézi-
munka-intézetté alakult. Ez intézet rendeltetése, 
hogy a tanítóképzőt vagy a középiskolát vég-
zett mindkét nemű ifjúságból kézimunka-szak-
oktatókat képezzen a tanítóképzők, középisko-
lák, valamint az elemi iskola felsőbb osztályai 
számára. 

A két évre nyúló tanfolyam tárgyai férfiak 
s nők részére egyaránt: Fa- és fémmunka, kar-
tonmunka és könyvkötés, kosárfonás, taneszkö-
zök készítése, mintázás, rajzolás és festés a 
szerkesztés elemeivel, iparrajz, mértan, a fa és 
a fémek, valamint a szövöttáruk technológiája, 
esztétika, a kézimunka s a rajz módszertana; 
ezenkívül nők részére még szabás, varrás, kö-
tés, hímzés. A sikerrel végzett növendékek két-
évi gyakorlóidőt töltenek, mint rajz- és kézi-
munka-oktatók, tanítóképzőkben, középiskolák-
nál s ennek leteltével pedagógiai vizsgát tesz-
nek a varsói egyetemen, amely kézimunka-
tanári oklevelet ad nekik. 
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Külön egyéves tanfolyam van működő elemi 
iskolai tanítók részére, akik aztán a népiskola 
felsőbb osztályaira nyernek kézimunkatanítói 
képesítést. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Budapesti Tanítótestület közgyűlése 
A Budapesti Tanítótestület igen nagy érdek-

lődés mellett tartotta meg május hó 15-én a 
pesti Vigadóban 62. évi közgyűlését, amelyen a 
kultuszminisztérium képviseletében Boreczky 
Elemér miniszteri tanácsos jelent meg. Ott volt 
Szendy Károly polgármester, Felkay Ferenc 
tanácsnok, Boross Pál főjegyző, Nagy Zsigmond 
miniszteri tanácsos, a székesfőváros kir. tan-
felügyelője, Mosdóssy Imre, a főváros nyugal-
mazott kir. tanfelügyelője, Haltenberger Mi-
hály, a Pedagógiai Szeminárium igazgatója, 
Erődy Kálmán tanker, kir. főigazgató, Drozdy 
Gyula, a Néptanítók Lapja főszerkesztője, Ber-
kényi Károly, a Pestmegyei Tanítóegyesület 
elnöke, továbbá Lányi Márton ezredes, orszá-
gos igazgató és Majthényi Béla társelnök, a 
TESz kiküldöttei. 

A Magyar Hiszekegy elmondása után a Cu-
kor-utcai iskola énekkara orgonakíséret mellett 
a „Győzhetetlen én kőszálam" kezdetű éneket 
adta ^lő nagy hatással. 

Ezután Ölveczky Pál mondott igen tartalmas 
elnöki megnyitóbeszédet. Megemlékezett II. Rá-
kóczi Ferenc halálának kétszázevés' Törduló-
járól, majd tanügyi kérdésekkel foglalkozva, 
kifejtette, hogy a rank nehezedő gazdasági és 
szociális bajok rendkívüli hatással vannak az 
iskolai életre, a nevelés és tanítás munkájára. 
A nehéz viszonyok között mindig több és több 
család gazdasági és erkölcsi létalapja bomlik 
meg és egy re_.több család nem tudja megadni 
gyermekének a szükséges anyagi és erkölcsi 
támogatást, úgyhogy ezen feladatok jórésze a 
közre, a hatóságra és az iskolára hárul. A sú-
lyos szociális bajokból kifolyólag, sajnos, sok 
esetben az ideges, elégedetlen és türelmetlen 
szülők részéről a tanítóság meg nem érdemelt 
támadásokat kénytelen elszenvedni. 

— Kérjük hatóságainkat, hogy megfelelő in-
tézkedésekkel nyújtsanak védelmet a tanítók-
nak és módot a bajok orvoslására. Az a véle-
ményünk, hogy a család és a gyermek érdeké-
ben a szociális gondozás mai módján változ-
tatni kellene. A _család létalapját kellene bizto-
sítani. _ Aggodalommal töltött el bennünket a 
kinevezések eltolódása. Szeretnénk megvaló-
sítva látni a napközi otthon-vezetők állásának 
megszervezését és a napközi otthonokban mű-
ködő ideiglenes és helyettes kartársainknak 
egyenjogúsítását. 

Lelkes szavakkal emlékezett meg a Pázmány 
Péter Tudományegyetem háromszázéves évfor-
dulójáról. Hangoztatta, hogy a tanító mindig 
tudta értékelni a nagy kincset, amit ez a tudo-
mányos intézetünk képvisel. Indítványára a 

közgyűlés átiratban üdvözölte az egyetem ta-
nácsát. Végül üdvözölte Szendy Károly polgár-
mestert — akit a közgyűlés lelkesen ünnepelt — 
és a megjelent előkelőségeket. 

Szendy_ Károly polgármester állott ezután 
szólásra és szeretetteljes szavakkal köszöntötte 
a székesfőváros tanítóságát. Azzal, hogy nagy 
hivatali elfoglaltsága ellenére is eljött a köz-
gyűlésre, személyesen is kifejezésre akarta jut-
tatni azt az igaz nagyrabecsülést, ami őt a 
budapesti tanítósághoz fűzi. A jövőben is a ja-
vát kívánja szolgálni anyagi és erkölcsi tekin-
tetben ennek a karnak és meg van győződve 
arról, hogy a törvényhatóság minden ilyen 
irányú előterjesztését készséggel elfogadja. 

A polgármester ezután bejelentette, hogy még 
ebben az évben szándékozik betölteni az ürese-
désben levő állásokat. Az alkotmányos válasz-
tások lebonyolítása után a főváros első dolga 
lesz az üresedésben levő tanügyi állások ki-
írása és ezeknek az állásoknak igazságos be-
töltése. Pontos terminust erre nem mond, mert 
hiszen ezt a kérdést jóelőre el kell készíteni. 
Azt kéri a tanítóságtól, hogy hivatását, amely-
nek mindig magaslatán állott, továbbra is buz-
gósággal és szakszerűséggel teljesítse. 

Boreczky Elemér miniszteri tanácsos a kul-
tuszminiszter üdvözletét tolmácsolta, majd 
Nagy Zsigmond miniszteri tanácsos, székes-
fővárosi kir. tanfelügyelő családvédelmi kérdé-
sekkel foglalkozott. Felkay Ferenc tanácsnok 
mondott még igen lelkes beszédet, amelyben 
hangoztatta, hogy az Isten-, a haza- és az em-
berszeretet útján kívánja szolgálni a főváros 
közoktatásügyét. 
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Lányi Árpád ny. ezredes, a TESz igazgatója 
elismeréssel szólt a tanítóságról, aztán átadta 
a TESz munkakeresztjét Cséry József, Ekker 
Imre, Gundy Károly, Tóth Ferenc, Urbányi C. 
József és Kolumban István fővárosi igazgatók-
nak. A kitüntetettek nevében Tóth Ferenc igaz-
gató mondott köszönetet. Ezután tiszteletbeli 
tagokká választották Bajnok József, Cséry Jó-
zsef, Gundy Károly, Gyalmos János, Huszthy 
József és Tóth Ferenc igazgatókat tanítói mun-
kásságuk negyvenéves évfordulója alkalmából. 

Vitéz Sándor István főtitkár jelentésében a 
testület háromesztendős munkásságáról szá-
molt- be. A főtitkár jelentéséhez Kovács István 
szólt hozzá és méltatta az elnökség működését. 
Ugyancsak a főtitkári jelentéshez szólt Hetényi 
Aladár, Samay Ödön, Szűts Ferenc és vitéz 
Móra Mihály. Cséry József a pénztári, Tóth Fe-
renc pedig a számvizsgálóbizottsági jelentést 
terjesztette elő. 

Az általános érdeklődés a tisztújítás felé 
terelődött, amelyet Gyalmos János korelnök 
vezetett. Ezúttal már ötödször választották meg 
a Budapesti Tanítótestület elnökévé Ölveczky 
Pált nagy többséggel. Alelnökök lettek: Ekamp 
Nándor, Dausz Gyula, Hegedűs Emília és Szabó 
Gizella, főtitkár: vitéz Sándor István, titkárok: 
Bódy Flórián, Baracsy Lajos, Sebesztha Gyula 
és Szűts Ferenc, jegyzők: Nagy Jenő, Barabás 
II. Hona, pénztáros: Jáger Péter, ellenőrök: 
Márkus Kálmán és Ujlaky Gyula, könyvtáro-
sok: Boromisza Ferenc és Reischl-Réw Sándor 
és végül gazdák: Till Géza és Bódy László. 

Ölveczky Pál az új tisztikar nevében köszö-
netet mondott a bizalomért s az ellentétek félre-
tételét és a tanítói közérdek szüksége miatt a 
teljes egyetértést hangoztatta. A közgyűlés a 
Himnusz eléneklésével ért véget. 

A Pestvármegyei Általános Tanítóegyesület 
Ráckevei Járásköre és az Állami Tanítók és 
óvónők Országos Egyesületének Pestszenterzsé-
beti Köre folyó évi május hó 16-án, Soroksáron 
tartotta együttes közgyűlését, melyen megjelen-
tek: Rákos István, a Tanító Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének elnöke, Galla Endre, az Ál-
lami Tanítók és óvónők Országos Egyesületé-
nek elnöke és vitéz Csorba Ödön főtitkára, Ber-
kényi Károly, a Pestvármegyei Általános Ta-
nítóegyesület elnöke, Handl Mihály, Soroksár 
község főjegyzője, Weisz József bírája s még 
sok vendég és mintegy 380 állami és községi 
tanító és óvónő. 

Bodó Lajos elnök megnyitójában rámutatott 
arra, hogy a tanügyi közigazgatás reformjára 
vonatkozó, korszakalkotónak ígérkező törvény 
fogadására a tanítóságnak önmagát is elő kell 
készíteni és bizonyos lelki reformokat magán is 
végrehajtani, hogy a nagyjelentőségű törvény 
életrehívásában teljes mértékben szolgálhassa 
a miniszter úr elgondolása és a törvény szel-
leme szerint a valláserkölcsi alapon álló egy-
séges nemzeti világszemlélet kiépítését, 

Adorján József pestszenterzsébeti állami ta-
nító „Miképen szolgálhatja az iskola kis társa-
dalmának szociális nevelése a nemzetnevelés 

nagy célját" címmel értékes előadásban rajzolta 
meg a jövőnk szempontjából szükséges ember-
típust. 

Galla Endre a helyettesi alkalmazás meg-
szüntetésének szükségességét fejtegette. 

Sugár Béla pestszenterzsébeti igazgató a IX. 
Egyetemes Tanítógyűlés célkitűzéseiről tartott 
előadást, 

A tisztújítás során elnöknek választatott új-
ból Bodó Lajos soroksári igazgató. A tisztikar 
többi tagja is a régi maradt. Így alelnök lett 
Hoffmeister József pestszenterzsébeti igazgató, 
főtitkár Bagdy István, jegyző Végvári Ferenc, 
pénztáros Huszti Imre, ellenőrök Tóth Sándor, 
Jávor Ignác és Bozsó Imre pestszenterzsébeti 
állami tanítók. A járáskör körzeteinek elnökei 
lettek Háray Gyula csepeli, Hoffmeister József 
pestszenterzsébeti és Cseh Tivadar dunaharaszti 
igazgatók. 

A Biharvármegyei Általános Tanítóegyesü-
let május 25-én tartotta Csonka-Biharvárme-
gye székházában közgyűlését, amelyen a vár-
megye tanszemélyzete csaknem teljes számban 
megjelent, élén Jakab László királyi tanfel-
ügyelővel. Megjelenésükkel megtisztelték a 
vármegye tanítóságát dr. Szilágyi Lajos cs. 
és kir. kamarás, Bibarvármegye főispánja, vi-
téz Nadányi János dr. alispán, Rákos István a 
Tanítóegyesületek Országos Szövetségének el-
nöke, Drozdy Gyula a Néptanítók Lapja fő-
szerkesztője, dr. Molnár Imre és Nyiri István 
országgyűlési képviselők a vármegye 8 képvi-
selőjének a megbízásából, a polgári iskolák ta-
nárai, az iskolák helyi felügyelő hatóságai. 

Kristóf Gyula elnök megnyitó beszédében rá-
mutatott azokra a nemes néptanítói és népne-
velői feladatokra, amelyek kettőzött feladato-
kat rónak a csonka vármegyék tanítóira. Szólt 
azokról a nemes rendelkezésekről, amelyek le-
hetővé tették, hogy a felekezeti és a községi ta-
nítók a központi illetményhivatal útján pon-
tosan hozzájuthatnak illetményeikhez. — Majd 
így folytatta: „E nemes rendelkezéseket nagy-
nevű Kultuszminiszterünknek dr. Hóman Bá-
lintnak széles látóköre hozta létre, aki korszak-
alkotó reformtörvényével tanügyi közigazgatá-
sunkat is a legmagasabb színvonalra emelte s 
aki a magyar tanítói kar s a tanítói munka 
iránti megbecsülésének olyan tanújelét adta, 
mely páratlanul áll kultuszkonnányaink tör-
ténelmében. Ugyanis a reformtörvény tárgya-
lása során nemvárt helyről illetéktelen támadás 
érte a magyar tanítói kart, amelyre kultusz-
miniszterünk május hó 9-én az országgyűlésen 
tartott beszédében a következő kijelentést tette: 
„Valamelyik felszólaló kifogásolta, hogy az elő-
adók között a néptanítók együtt szerepelhetnek 
a polgáriskolai tanárokkal, ez a kifogás egé-
szen igaztalan. A néptanítóval együtt szerepel-
ni az egyetemi tanároknak is büszkeség, ha a 
tanító megmutatta, hogy valóban ért a reábí-
zott témakörhöz." Rámutatott arra, hogy a re-
formtörvénnyel kapcsolatban életbelép a nép-
iskolák szakfelügyelete is, amellyel a magyar 
tanítóság egyik legrégibb óhaja már az új tan-
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évvel kezdődőleg' testet fog ölteni. A közgyű-
lés táviratilag üdvözölte Hóman Bálint kul-
tuszminisztert. 

Az elnöki megnyitó után Nácsa Antal fő-
jegyző jelentését tette meg, amelyben rámuta-
tott az iskolák külső és belső szervezetének 
hiányaira. 

A közgyűlés melegen ünnepelte Soós József 
ref. igazgató tanítót, akit értékes tanítói mű-
ködéséért a Tudományos Akadémia 500 pengős 
Wodianer-díj odaítélésével tüntetett ki. 

Általános figyelem és érdeklődés közepette 
emelkedett szólásra Szilágyi Lajos dr. Bihar-
vármegye főispánja, aki melegen köszöntötte 
a közgyűlést s az azon megjelent vendégeket 
Rákos Istvánt és Drozdy Gyulát. 

— „Az elnök úr, —• úgymond — köszönetét 
nyilvánította azért, hogy ma már 8 tanító ül 
Biharvármegye törvényhatósági bizottságában. 
Ezekhez a tanítókhoz tessék hozzászámítani 
Biharvármegye főispánját és alispánját is. — 
Így nem 8, hanem 10 tanító képviseli a várme-
gye tanítóságát a törvényhatósági bizottság-
ban, sőt 11-iknek sorakozik Jakab László kir. 
tanfelügyelő úr is". 

A főispán ezen kijelentését hosszantartó, 
őszinte szívből jövő lelkes ünneplés és taps vihar 
követte. 

A főispánnak a tanítósághoz egy pár kérése 
volt. Az iskolából űzzenek ki minden párt-
politikát. A maga részéről sem tekinti soha-
sem, ki milyen pártú vagy felekezetű, előtte 
csak a végzett munka érdeme a döntő. Má-
sik kérése az, hogy a tanítóság igyekezzen 
mindenütt az összhangot megteremteni, mert 
felborul a falu békéje, ha a jegyző, a pap, a ta-
nító nem érti meg egymást. A békétlenség sok-
szor nemzeti érdekeket sért és az értelmiség 
civakodása a szélsőséges agitáció malmára 
hajtja a vizet. Felhívja a figyelmet arra is, 
hogy a tanítóság figyelje a nép vallásosságát, 
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a bolse-
vista agitáció azokat környékezi meg, akik 
templomkerülők. 

Rákos István a főispán üdvözletét megkö-
szönte s a tanítói érdekek védelmét .hangoz-
tatta. 

Majd Drozdy Gyula, lapunk főszerkesztője 
tartott egyórás előadást a nyelvi magyarázatok 
és a helyesírás tanításának módjáról. Előadá-
sát a közgyűlés a legnagyobb figyelemmel hall-
gatta s elismeréssel méltatta. 

Majd Rcsch Pál körösszakáli igazgatótanító 
értekezett azokról a gyakorlati dolgokról, .-'me-
lyekkel minden tanító szebbé teheti faluját, fa-
lujának határát a gyermekek munkáján keresz-
tül. Résch Pál igazgatótanítónak értekezéséért 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a közgyűlés. 

Érdekes, hogy az egyesületnek kitűzött mind 
a két pályadíját özv. Varga Sándorné, berek-
böszörményi ref. tanítónő dolgozata nyerte 
meg. A közgyűlés örömét fejezi ki a siker felett 
és köszönetéről jegyzőkönyvi kivonatban is ér-
tesíti a pályadíjak nyertesét. 

A közgyűlés során az egyesület volt elnökét, 

Kristóf Gyulát választották elnöknek. Alelnök-
nek Soós József nagylétai, főjegyzőnek pedig 
Nácsa Antal berettyóújfalui tanítót választot-
ták meg. Az egyesület többi tisztviselőiben vál-
tozás nem történt. 

Ezután levonult a közgyűlés a református 
központi iskola nagytermébe, ahol Drozdy 
Gyula tartott mintatanítást a helyesírás és 
nyelvi magyarázat köréből. 

Nem nyelvtant tanított, hanem szemléltette a 
nyelvet. Néhány színfolt a táblán és már ját-
szik is az osztály. Dolgozik a gyermek értelme 
és ami a legértékesebb, alkot úgy, hogy nem is 
tud róla. Nem egyszer az öröm csillogó gyöngye 
nedvesíti meg a jelenlevők szemét, amikor meg-
érzik, hogy ilyen közvetlenül csak az hathat a 
gyermekre, aki nagyon mélyen szereti a gyer-
meket. 

A tanítás után közebédre vonult a gyűlés, 
ahol dr. Szilágyi Lajos főispán a Kormányzó 
Ürra mondott pohárköszöntőt. Ezenkívül még 
16 pohárköszöntő hangzott el, amelyek találó, 
értékes gondolataikkal még mélyítették az 
amúgyis kialakult ünnepélyes érzést. 

Biharvármegye Általános Tanítóegyesületé-
nek közgyűléséről mindenki úgy távozott el, 
hogy lelkében vitte az inspirációt, amely foko-
zott mértékben sarkalja majd hivatása tökéletes 
betöltésére. 

A Borsodmegyei Ált. Tanítóegyesület Ede-
lényi Körének május 15-én tartott gyűlésén 
nagyszámú vendég és tanító gyűlt egybe. Dobos 
László kir. tanfelügyelő és Tálas Béla megyei 
elnök is megjelentek, kik értékes hozzászólá-
sokkal tették élénkké a tartalmas programmú 
gyűlést. 

Joó Vencel edelényi tanító II. Rákóczi Fe-
rencről tartott sok és megkapó szemléltetéssel 
véghezvitt, kínálkozó részében hatásosan drama-
tizált mintatanítást. A jól vezetett s kegyeletet 
ébresztő tanítás a gyermekekben, vendégekben, 
tanítókban mély nyomot hagyott. Fokozta a 
visszaemlékezés érzését Erdős Károlynak II. Rá-
kóczi Ferencről mondott, magasszínvonalú be-
széde. 

Varga János a család és iskola közötti kap-
csolatról beszélgetett. Sok figyelemreméltó gya-
korlati eszmét vetett fel, miközben megmutatta 
azokat a főbb hibákat, melyek miatt család és 
iskola sokszor messze esnek egymástól. 

A köri gyűlés új tisztikart választott. El-
nökké: Erdős Károly szalonnai, alelnökké: 
Arady Ferenc boldvai, jegyzővé: Joó Vencel 
edelényi tanítót. 

Az adonyi espereskerület tanítósága május 
23-án tartotta meg Nagyhantoson évi közgyű-
lését. Jelenvoltak: Csúcs István kanonok, egy-
házmegyei főtan felügyelő, Kéry Ferenc pré-
post, ker. tanfelügyelő, Drozdy Gyula a Népt. 
Lapja főszerkesztője, gróf Sennyei Ferencné 
földbirtokos, Adamecz Elek kormányfőtaná-
csos és neje, Szabó István intéző, Szabó István-
ná, Szabó Péterné, Tamaska Ferenc nagyléki 
v. jegyző, Thullner János intéző, Miklovich Jó-
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zsef intéző. Adonyból: Tunk Gézáné, Iváncsá-
ról: lioth Vilmosné és Both Mária és az adony 
esp. papsága és tanítósága teljes számmal. A 
szentmise s az elnöki megnyitó után Drozdy 
Gyula a nyelvi magyarázatok módjairól tar-
tott előadást és bemutató tanítást. Nikovics Jó-
zsef nagyhantosi ig. tanító községe történetét 
ismertette. 

A gyűlés után szép és emlékezetes ünnepély 
kezdődött. Csaja Ivanica nagylóki tanítónőt a 
megyéspüspök 25 éves jubileuma alkalmával 
igazgatóvá nevezte ki. Kéri Ferenc prépost 
adta át érdemei méltatása mellett az okiratot. 
Csúcs István kanonok, egyházmegyei főtan-
feliigyelő, Shvoy Lajos püspök is a maga nevé-
ben a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg 
a kitüntetett érdemeiről. Benkő Irén a tanító-
nők, Horváth Dezső plébános az iskolaszék, Ta-
maska Ferenc v. jegyző a politikai község, 
Thullner János intéző az uradalmak, Mészáros 
Imre világi elnök az esp. kerület nevében kö-
szöntötték az ünnepeltet. Drozdy Gyula a buda-
pesti I. kerületi tanítóképző és a Néptanítók 
Lapja szerkesztősége nevében köszöntötte a fa-
lut szerető, pusztáért rajongó érdemes tanító-
nőt. 

Legmeghatóbb volt a gyermekek köszöntése. 
A kis emberpalánták tígy meghatódtak, hogy 
pár szó után sírva borultak a .,világ legjobb 
tanítónénije" nyakába. Szem nem maradt szá-
razon. Köszöntötték még énekes tornával kis 
színdarabbal s virággal halmozták el szeretett 
tanítónőjüket. A régi tanítványok nevében egy 
ötgyermekes családanya köszöntötte Csaja 
Ivanicát. 

Az ünnepelten keresztül a tanítói munka ka-
pott magas helyről újabb elismerést. 

Az alsópatai tankerület m á j u s hó 14-én Karácsondon 
ta r to t t a rendes közgyűlését . Dankó Endre kerület i tan-
felügyelő a családvédelem s gyermekszeretet jegyében 
megtar to t t lendületes megny i tó j ában a Krisztus ú t j án 
j á ró pedagógia követésére buzdította a tanítóságot. 
Nemes János kömlői igazgató-kántor taní tó a falusi 
da lá rdák megszervezésének szükségességéről tar lot t elő-
adást . Farkas Ferenc de tk i káplán az i skoláskoron túl 
levő mindkétnemű fiatalság további neveléséről érteke-
zett. Berecz József k a r á c s o n d i tanító a Szívgárda peda-
gógiáján ismertette s az á l ta la hangoztatot t elvek alap-
ján Bollobásné Somogyi Mária ka rácsondi taní tónő 
muta t t a be, miként kell s miként lehet levezetni s az 
é rdek lődő közönség előtt is élvezetessé tenni a Szív-
gárda-foglalkozást . Angyal József t a rnazsadány i tanító 
kötelező dolgozatát o lvas ta fel. Újhelyi Is tván világi 
elnök indítványára a közgyűlés e lha tároz ta , bogy a 
Hajdúszoboszlón fe lép í tendő üdülőház épí tési költsé-
geihez anyagi erejéhez képest hozzájárul . Az előjegy-
zett összeg eredménye 130 P. 

A Baranya vármegyei Általános Tanítóegyesület és az 
Állami Tanítók és Óvónők Orsz. Egyesülete Baranya-
vármegyei Köre m á j u s hó 16-án dé lu tán 4 ó rakor 
Pécsett, a belvárosi á l l ami elemi f iú iskolában együttes 
vá lasz tmányi gyűlést t a r to t t . Napirend előtt Jéki Antal 
alelnök üdvözölte Magyar Károly e lnököt abból az 
a lkalomból , hogy a Wodiane r -d í j j a l tün te t ték ki. Elnök 
kereset len szavakkal m o n d o t t köszönetet az üdvözlé-
sért. Magyar Károly e lnök megnyi tó jában a tanügyi 

r e f o r m o k k a l kapcsola tos aktuális kérdésekről adott 
szakszerű felvilágosítást. A válasz tmány elhatározta , 
hogy „Mit tehet a tan í tó a nemzeti egység felépítésé-
ben?" c ímmel szeptember 1-i határ idővel , 8 ívoldalnyi 
ter jedelemmel pályatétel t tűz ki. A fent i egyesületek 
tag ja i munká ika t , a szerző nevét r e j tő jeligés levéllel 
együtt, a kitűzött határ időig Magyar Károly állami isk. 
igazgató, elnök Pécs, kü ld jék el. P á l y a d í j a k : I. d í j 50, 
II. d í j 30 P. Továbbá e lhatározta a közgyűlés, hogy a 
népiskolai i f júsági dalosversenyre, melyet Pécsett jú-
n ius hóban t a r t anak meg, néhai bá ró Eötvös József, a 
függet len Magyarország első kul tuszminiszterének em-
lékére, vándord í j a t alapít és azt az Országos Magyar 
Dalosszövetség VII. ker. elnökségének megküldi . 

P E D A G Ó G I A I S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szeminárium és tanitógyűlés Mo-
sonban. Különleges célt szolgált az a pedagó-
giai szemináriuma, melyet dr. Boldis Dezső 
Győr vármegye kir. tanfelügyelőjének elnöklé-
sével, a mosonniegyei tanítóság tartott. Ho-
gyan lehet az osztatlan elemi iskola tanítójá-
nak nagy körültekintést igénylő munkáját le-
egyszerűsíteni, megkönnyíteni? Ezt a célt igye-
kezett egy Jól sikerült tanítás keretében meg-
valósítani a feketeerdői állami elemi iskola ta-
nítója: Németh János. Két lel órában két taní-
tást mutatott be. Az egyik osztályban mellék-
nevek fokozásáról, a másikban a növények ál-
lati kártevőiről tanított. A kitűzött probléma 
időszerűségét bizonyítják azok a hozzászólások, 
amelyek utána következtek. A megbeszélés 
után dr. Boldis Dezső kir. tanfelügyelő alapos 
előadás keretében a továbbképző iskola új típu-
sát rajzolta meg. Rámutatott arra, hogy a va-
lóban életre nevelő továbbképző iskolában mi-
lyen fontos szerepet játszik a jó tankönyv ki-
választása, a tanterv és tanmenet helyes össze-
állítása: 

Külön érdekességnek számít, hogy a pedagó-
giai szemináriumot kint a szabadban: Fekete-
erdő fenyvesének egyik tisztásán tartották. 

A pedagógiai szeminárium után a Mosonvár-
megyei Általános Tanítóegylet tartott gyűlést. 
Ennek keretében Szabó József mosoni tanító 
a gyümölcstermelésről, Haller János egyesü-
leti elnök pedig Mosonmegye Rákóczi-emlékei-
ről és vonatkozásairól tartott előadást. A köz-
gyűlésen dr. Boldis Dezső győri és Ringbauer 
Károly gyulai kir. tanfelügyelőket, mint a 
mosonniegyei tanítóság megértő támogatóit, 
nagy lelkesedéssel az egyesület örökös tiszte-
letbeli tagjaivá választották. 

A nevelés- és oktatástanok rendszerint nem 
egyebek, mint elvek, szabályok, javaslatok 
gyűjteménye, a legjobb esetben rendszere; gaz-
dagok tanácsokban és utasításokban, de szegé-
nyek megfigyelésekben és tényekben. 

0. Willmann. 
* 

A pedagógia részben olyat tanít, amit min-
denki tud, részben olyat, amit senki sem tudhat. 

O. Willmann.. 
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H Í R E K 
Amit a kutyáról tudni kell 

Az Országos Közegészségi Egyesület nem 
nézhette tétlenül a kutyakultusz kihívó és bete-
ges kinövéseit, amely szinte a dekadenciával 
határos, hanem mint minden alkalommal, úgy 
most is, amikor a közegészségügy érdekeit bizo-
nyos fokban veszélyeztetve látja, tehát a leg-
alkalmasabb időben és egyben a legmegfele-

mában még nem ismertették. Szükség volt te-
hát arra, hogy e kérdéssel is szakszerűen fog-
lalkozzanak. 

A faliképet Darányi Gyula dr. egyetemi ny. 
r. tanár, az Egyetemi Közegészségtani Intézet 
igazgatója, Manninger Gyula dr. egyetemi 
állatorvosi ny. r. tanár, továbbá Erődy Kál-
mán dr. tankerületi kir. főigazgató, Lőrincz 
Ferenc dr. egyetemi magántanár és Drozdy 
Gyula, a „Néptanítók Lapja" főszerkesztője 
irányítása mellett szerkesztették. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr fel-

AMIT A KUTYÁRÓL TI D M 
V E S Z E T T S E S ( L y s s a ) 

KELL! 
RÍWKAKŐR (Ethinoecccosi») 

A K U T Y A B A R A T O O . DE HA BETEG, V E S Z E D E L M E D IS L E H E T . 
1 JÓL 50»aOI»TT ÍS SCÉSÍSÍCÉS. «BtM MH fíSItlKítttl tl ÍKtlt E(ÍSZSttE! 

u ««ssí'e ísflyíitfísci > 

6 «B %-mz r ' . B ^ i » í s i m j jfflffig 

1. Uá feííy« festig •,'>'' tmríasö fGKg aßäi« 
2, »s est^M ÍUJÍíSÍSS * nss t söícsí í it 
9 §íjfa!|, totíí s Iftftfí 1 
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lőbb módon, ismét cselekszik és „Amit a kutyá-
ról tudni kell" címen faliképet bocsátott ki. 

Az emberek általában — akik akár mint eb-
tulajdonosok, akár mint kutyabarátok, az ebek-
kel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álla-
nak — nem ismerik azokat a fontos egészségi 
szabályokat, amelyek betartása nélkül még az 
egészséges kutya is veszélyt jelenthet. Fali-
képet adott ki tehát az Országos Közegészségi 
Egyesület, amely egyrészt 10 pontban sorolja 
fel az egészségi szabályokat, másrészt szemlél-
tető képekben teszi mindenki által felismerhe-
tővé a kutyák betegségeit. Szól az echinococcus-
ról, e borzalmas betegségről, mely oly sok ál-
dozatot követel, feltünteti a dipylidium cani-
numot, a kutyánál található bélélősködőt, mely 
különösen gyermekekre jelenthet veszélyt. A 
veszettség különböző alakját ÓS cl kutyák által 
továbbterjesztett gümőkórt, valamint a fentebb 
már leírt betegségeket ezideig megfelelő for-

ismerte a falikép hézagpótló voltát és azt az 
ország összes iskolái részére segédtaneszközül 
engedélyezte; a belügyminiszter úr pedig a 
közhatóságoknál ajánlotta azt * melegen meg-
vásárlásra. 

Ajánlatos volna, ha e tanulságos faliképet 
mindazok beszereznék, akik maguk és család-
juk, valamint a kutyájuk egészségére gondot 
fordítanak. Kapható és megrendelhető az Or-
szágos Közegészségi Egyesületnél, Budapest, 
VIII, Eszterházy-utca 9. Ára: lécekkel 4 P, 
ugyanaz lécek nélkül 3 P. 

A győri elemi iskolák évvégi tornaünnepélye. 
A győri elemi iskolák — most már nyolcadik éve — 
nem iskolánként, hanem együttesen, az összes elemi 
iskolák részvételével tartják meg az évvégi torna-
ünnepélyt. Az idén május 19-én majdnem kétezer 
főnyi gyermeksereg — a győri Athletikai Club sport-
pályáján — mintegy ötezer főnvi közönség előtt mu-
tatta be, a helybeli tanítóság ügyes vezetésével, szebb-
nél-szebb mutatványos tornagyakorlatait. A gyakorla-
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tokát két csoportban mutatták be. Előbb a III—IV. 
osztályú, majd az V—VIII. osztályú tanulók vonultak 
fel katonás rendben, zenekarkísérettel. Mind a két 
csoport pompás együttesben, tökéletes fegyelemmel 
mutatta be a gondos tervszerűséggel egybeállított gya-
korlatsorozatot 

Vaday József meghalt. A „Szónokló tanító", az 
„Ismétlőiskolások könyve", a „Svájci tanulmányok" 
és annyi sok más tankönyv és vezérkönyv írója, 
Vaday József 72 éves korában meghalt. A békebeli 
Magyarországnak volt egyik legismertebb, legmunká-
sabb és legtermékenyebb pedagógiai írója. Vaday az 
örök munka embere volt. Tanult, tanított és írt. Pom-
pás, magatervezte nagyváradi hajlékában tavasztól 
késő őszig már kora reggel a kertben dolgozott, hogy 
gyakorlatilag is kiképezze magát a kert-, gyümölcs-, 
virág- és szőlőművelés nemes tudományában, (gy szü-
letett a „Vincellérkönyv s a gyakorlati szőlőművelés 
könyve". Az iskolában a saját maga tankönyveiből 
tanított s ha házában vendégei voltak, a saját maga 
termesztette nemes gyümölcseivel és boraival kínálta 
meg és saját kezével szemzett rózsáival díszítette fel 
őket. Ritmikus, munkás életrendjéből a román meg-
szállás zökkentette ki. Magyar lelke nem bírta el az 
idegen uralom gyötrő tudatát. Pénzzé tette kis vagyon-
káját s 1920-ban Budapestre költözött. Hidegkúton ta-
nított 1922-ben történt nyugdíjazásáig és a Pasarcti-út 
kis villájában halt meg április 25-én. 

Nemzetközi nevelésügyi kongresszusok a brüsszeli 
világkiállítással kapcsolatban. 1. A családi nevelés 
V. nemzetközi kongresszusa (1935 július 31—augusz-
tus 4). Tárgysorozata: 1. Általános tudnivalók a jellem-
képzésről s a gyermeklélektanról. 2. Jellemképzés a 
családi körben. 3. Jellemképzés az elemi, közép- és 
felsőfokú iskolában. 4. Az if júság kioktatása jövő fel-
adatairól, a jellemképzés szempontjából. 5. A családi 
nevelés ismeretének elterjesztése a szülők körében, a 
jellemképzés érdekében. 6. A családi élet föltételeinek 
javítását célzó intézkedések. 7. Társadalmi erőfeszíté-
sek a civilizáció kimélyítésére a családi jellemnevelés 
segítségével. A kongresszussal kapcsolatos a családi 
nevelés kiállítása. Mindennemű felvilágosítást nyújt a 
végrehajtóbizottság elnöke: P. de Vuyst, 22 Avenue de 
l'Yser, Bruxelles. — II. Nemzetközi oktatásügyi kon-
gresszus (1935 július 28—augusztus 4). Tárgysorozata: 

T A M t O Y I 
— Június hónap első jelére. — 

Jún. 1. (1828.) Brunswick Teréz grófnő a monarchiá-
ban a legelső kisdedóvodát felállítja édesanyja 
budai házában. 
(1893.) Épesten megnyitják a Szabad Lyceu-
mot. 

Jún. 3. (1927.) Klebelsberg Kuno grófot a debreceni 
egyetem díszdoktorává választja. 

Jún. 4. (1927.) Megnyílik az országos tanügyi ki-
állítás. 
(1933.) Hóman Bálint kultuszminiszter rende-
letet ad ki a tandíjak arányosításáról és az ú j 
tantervről. 

Jún. 5. (1745.) Született Cházár András táblabíró, a 
siketnéma-oktatás kezdeményezője hazánkban, 
ki a váci siketnéma-intézetre 40.000 forintot 
gyűjtött össze. 

Jún. 6. (1928.) A győri kat. tanítóképző-intézet 150 
éves fennállását ünnepli. 

Jún, 7. (1880.) A csáktornyai tanítóképző alapkő-
letétele, melyet decemberre el is készítettek. 

1. A kultúra kérdése. 2. Testi nevelés. 3. Erkölcsi ne-
velés. 4. Esztétikai nevelés. 5. Kézügyességre nevelés. 
6. Gyermektanulmányozás. 7. A nevelés és oktatás új 
módszerei. 8. A nehéz felfogású és a rendellenes gyer-
mek nevelése. 9. Az oktatószemélyzet képzése. 10. Is-
kolai mozgófénykép és rádió. 11. Iskolaépületek, föl-
szerelésük és díszítésük. 12. Tanszerek, bemutatások-
kal a kapcsolatos tanszerkiállításon. Mindennemű fel-
világosítás a főtitkárnál: Edgard Philippet, Boulevard 
Maurice Lenionnier, 110, Bruxelles. 

Anyák napja Mezőhegyesen. A mezőhegyesi ínénes-
birtoki központi elemi iskola méltó keretek között 
ünnepelte meg az anyák napját . A közönség zsúfolá-
sig megtöltötte a kultúrcsarnokot. A műsor a követ-
kező volt: 1. Áldd meg Isten jó anyámatI Énekelte a 
központi iskola háromszólamú énekkara Marosvölgyi 
Ede tanító vezetésével. 2. Ünnepi beszédet mondott 
Szabó Béla ref. lelkész. 3. Gyermekálmok. Irta Szo-
kolay Frigyes, szavalta Ignáth Mihály tanító. 4. Káno-
nok. Előadta a gyermekkar. 5. Akinek anyja van. 
Prológ, szavalta Kiss Ilona VI. oszt. tan. 6. „Édes-
anyám, hol vagy?", gyerinekszínmü 3 felvonásban. 
7. Népdalok. Énekelte a gyermekkar. Másnap a fenti 
műsort megismételték, amikor Horváth Dezső iskola-
igazgató méltatta az anyák fenséges hivatását és az 
előző est jövedelméből a községben lakó 9 legnagyobb 
családú anyát pénzjutalomban részesítette. 

Találkozó. Felkérjük a Pápán 1925-ben képesítőzött 
osztálytársainkat, hogy a 10 éves találkozónk előkészí-
tése céljából címüket, továbbá a találkozó helyére 
(Pápa vagy Balatonalmádi) vonatkozó véleményüket 
valamelyikünkkel legkésőbb június 10-ig közölni szí-
veskedjenek. A találkozó július 2-án, a többség állal 
kívánt helyen lesz. Lázár Lajos, Felsőgörzsöny, Veszp-
rém vm.; Végh Zoltán, Pusztadaróc, Vas vm.; Puskás 
Sándor, Vasvár. — A kassai kir. kath. tanítóképzőben 
1905-ben oklevelet szerzett társaimat felkérem, hogy a 
30 éves találkozó előkészítése céljából címeiket velem 
mielőbb közölni szíveskedjenek. Fazekas János állami 
iskolai igazgató, Hollóháza, Abauj-Torna vm. 

Találkozó. A szegedi kir. kath. tanítóképző-intézet-
ben 1929—30-ban végzett tanítók találkozója ez év 
június 9-én lesz. Ugyanekkor lesz a szegedi kir. kath. 
tanítóképzőben végzett tanítók szövetségének meg-
alakulása, melyre mindenkit szeretettel vár Alma Ma-
terünk. Részvételeket jelentsék az igazgatósághoz. 

N A P T Á R . 
Jún. 9. (1894.) Berzeviczy Albert államtitkár meg-

válik a vallás- és közokt. minisztériumtól. 
Jún. 10. (1828.) Születeti Jäger Ottó Henrik, hírneves 

német pedagógus, tornaügyi szakíró, a stutt-
garti tornatanító-képző igazgatója. 
(1894.) Eötvös Loránd bárót kinevezik a 
Wekerle-kormányban vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterré. 

Jún. 11. (1894.) Csáky Albin gróf megválik vallás- és 
közoktatási miniszteri állásától. 
(1926.) A budapesti vakok intézete 100 éves 
fennállását ünnepli. 

Jún. 13. (1836.) A németországi Fulda mellett szüle-
tett Budenz József, a legnagyobb összehason-
lító nyelvtudósunk. 

Jún. 14. (1867.) Született Mária Dorothea Amália fő-
hercegnő, kinek nevéhez a „Tanítónők Ottho-
nának" felállítása fűződik. 

Jún. 15. (1842.) Járokon (Bács vm.) született Jaus; 
György pedagógus, a lövöli tanítóképző ta-
nára, a soproni felsőbb leányiskola igazga-
tója. 
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Címadományozás. A Kormányzó úr Őfőméltósága 
vitéz Paulinyi Gyula Kiskőrös-feketehalmi tanítót há-
borús teljesítményeinek elismeréseképen a tartalékos 
századosi rendfokozat címével tüntette ki. 

Beiratások a felső mezőgazdasági iskolába. A Hiva-
talos Közlöny legutóbbi száma a békéscsabai, buda-
pesti III. kerületi, gyöngyösi és orosházi felső mező-
gazdasági iskolába való felvételt szabályozza. Eszerint 
négy közép- vagy polgáriskolai osztályt végzett tanulók 
vehetők fel, akik az intézetben négy éven át általános 
műveltségre, elméleti és gyakorlati gazdasági ismere-
tekre tesznek szert, végül érettségi bizonyítványt nyer-
nek. A végzett növendékek a műszaki és gazdaság-
tudományi egyetemre, gazdasági akadémiára, mező-
gazdasági és polgáriskolai tanárképzőbe, közigazgatási 
(jegyzői) tanfolyamra iratkozhatnak és egyéb tiszt-
viselői pályákra léphetnek. Mindazonáltal az iskola fő-
célja: a szülői házba visszatérő gyakorlati gazdaif jakat 
nevelni és azért mindegyik intézet tangazdasággal van 
felszerelve. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1160/1934. ein. sz. rendelete a hitfelekezet: főiskolák 
és tanintézetek tanárainak, tanítóinak és egyéb alkal-
mazottainak, valamint a hitfelekezeti kisdedóvók óvó-
nőinek és egyéb alkalmazottainak az 1934 : I. t.-cikk 
2. §-a (2.) bekezdésének b) pontján alapuló szabály-
szerű elbánás alá vonását megelőző eljárás szabályo-
zása és az eljárásra illetékes háromtagú bizottságok 

megalakítása tárgyában. 

Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 
A közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség 

tagjainak, valamint mindezek hozzátartozóinak ellátá-
sát szabályozó rendelkezések módosításairól szóló 
1934 : I. t.-c. 2. §-a (2.) bekezdésének b) pontja szerint 
a hatályban levő jogszabályokban meghatározott ese-
teken felül szabályszerű elbánás alá lehet vonni azt, 
aki a hivatalával járó feladat kifogástalan elvégzésé-
hez a szükséges szakképzettség, szorgalom vagy egyéb 
fontos kellékek hiánya miat! szolgálatát a megkívánt 
mértékben nem lát ja el. 

A hivatkozott törvényszakasz (4.) bekezdése szerint 
az említett esetben a szabályszerű elbánás alá vonás 
elrendelését eljárás előzi meg, amely eljárás szabályo-
zása tárgyában ugyané törvényszakasz (9.) bekezdésé-
ben foglaltak alapján kiadott minisztériumi rendelet 
(1610. M. E. 1934.) 17. §-ának (6.) bekezdése szerint a 
hitfelekezeti tanárokra, tanítókra és óvónőkre nézve 
az eljárás megindítása és az eljárásban közreműködő 
három- és öttagú bizottság megalakítása, valamint az 
eljárás módozatainak megállapítása tekintetében az 
idézett törvényszakasz (8.) bekezdésében foglalt ren-
delkezésnek megfelelően — az 1914 : XXXVI. t.-cikk 
30. és 38. §-aiban foglalt rendelkezések megfelelő al-
kalmazásával, valamint a hivatkozott M. E. rendelet-
ben foglaltak figyelembevételével a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg 
rendelkezik. 

E felhatalmazás alapján a m. kir. pénzügyminiszter 
úrral egyetértőleg a következőket rendelem: 

I. FEJEZET. 
A szabályszerű elbánás alá vonást megelőző eljárás 

szabályozására vonatkozó rendelkezések. 
1. §• 

1. A jelen rendelet hatálya alá tartoznak a hitfele-
kezeti főiskoláknál és valamennyi egyéb hitfelekezeti 
tanintézetnél alkalmazott összes hilfelekezeti tanárok, 
tanítók, óvónők, menedékházvezetőnők és egyéb alkal-
mazottak, továbbá altisztek és kisegítő szolgák. 

2. Nem tartoznak jelen rendelet hatálya alá az 1894 : 
XXVII. t.-cikkel alakított és az 1924 : XXVIII. t.-cikkel 
fenntartott Országos Nyugdíjintézel kötelékébe tartozó 
azon alkalmazottak, kikre vonatkozóan a 660/eln. 1934. 
sz. rendeletemmel másképen intézkedtem, továbbá a 
róm. kat. hittudományi főiskoláknak, az egri érseki 
jogakadémiának, a hitfelekezeti szerzetes iskoláknak 
azon alkalmazottai, akik nem tartoznak a fent emlí-
tett nyugdíjintézet kötelékébe és végül a községi isko-
lák alkalmazottai. A községi iskolák alkalmazottainak 
szabályszerű elbánás alá vonásának módozatait az 
1934. évi 1610/M. E. rendelet 17. §-ának (5.) bekezdé-
sében foglaltak alapján a belügyminiszter úr 670/1934. 
B. M. sz. rendeletében állapította meg. 

2. §• 
1. A jelen rendeletben szabályozott eljárás megindí-

tását elrendelheti a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, továbbá az illetékes egyházi főhatóság. 

2. Az eljárás megindítására a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek a felügyeleti hatóság vezetője (kir. 
főigazgató, kir. tanfelügyelő), az egyházi főhatóságnak 
pedig az erre illetékes szerve tehet javaslatot. 

3. Az ily módon elrendelt eljárás célja annak a tisz-
tázása, váj jon az illető alkalmazottra nézve megálla-
pítható-e, hogy a hivatalával járó feladat kifogástalan 
elvégzéséhez szükséges szakképzettség, szorgalom vagy 
egvéh fontos kellékek hiánva miatt szolgálatát a meg-
kívánt mértékben nem lá t ja el. (1934 : I. t.-cikk 2. § 
(2.) bekezdés b) pont.) 

4. Annál az alkalmazottnál, akit a rávonatkozó sza-
bályok értelmében a szolgálat szempontjából minősí-
teni kell, egyéb fontos kellékek alatt mindazt kell ér-
teni, amire a hatályban levő szabály szerint a minő-
sítés kiterjed. 

5. Az alkalmazottnak a hivatalon kívüli viselkedése 
és esetleges káros szokásai csak abban az esetben 
szolgálhatnak az eljárás alapjául, ha azok a hivatali 
állásának tekintélyét csorbítják, vagy az alkalmazott 
szorgalmának vagy hivatali megbízhatóságának oly 
mértékben való csökkenését idézik elő, hogy az szol-
gálatának a megkívánt mértékben való ellátásában 
akadályozza. 

3. §. 
1. A jelen rendeletben szabályozott eljárást nem kell 

megindítani, illetőleg a már folyamatba tett eljárás 
lefofytatását függőben kell tartani abban az esetben, 
ha az alkalmazottnál a szabályszerű elbánás alá vonás 
elrendclhetésének az 1934 : I. t.-cikk 2. §-a (2.) be-
kezdésének b) pontjában meghatározott feltételén kí-

Tisztelettel kérjük az i skolák tek . Igazgatóságát i l letve Gondnokságát , 
h o g y amennyiben a Néptaní tók Lapja F. É V I E L Ő F I Z E T É S I D Í J Á T 
még nem rendezték volna, erről az i sko laév zárásával feltétlenül 
g o n d o s k o d n i sz íveskedjenek. Ugyancsak ez alkalommal kérjük a mult 
év végén kimutatott hátrálékok kiegyenlítését , i l letve törlesztését is 
3 7 . 4 7 3 . sz . csekkszámlánkon. K I A D Ó H I V A T A L 
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viil az érvényben álló ellátási jogszabályokban meg-
határozott valamely más feltétele is fennforog. Az 
ilyen esetekben az alkalmazottat nem az 1934:1. t.-cikk 
2. §-a (2.) bekezdésének b) pontjában meghatározott, 
hanem az utóbb említett feltétel fennforgása okából 
kell szabályszerű elbánás alá vonni. 

2. A jelen rendelettel szabályozott eljárás megindí-
tását és lefolytatását nem akadályozza az a körül-
mény, hogy az alkalmazott ellen bűnvádi vagy fe-
gyelmi eljárás van folyamatban, valamint az sem, 
hogy az alkalmazott az eljárás elrendelése után maga 
•ellen a fegyelmi eljárás megindítását kérte. 

4. §• 
1. Az eljárást a vallás- ésközoktatásügyi miniszter 

által a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban és 
az illetékes egyházi főhatóságoknál három évenként 
alakított három tagból álló állandó bizottságok foly-
tatják le. 

2. A bizottság elnökét és elnökhelyettesét, valamint 
egyik tagját és annak helyettesét a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a másik tagját és annak helyet-
tesét a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban ala-
kított bizottságban a hercegprímás, illetve a reformá-
tus, ágostai hitvallású evangélikus és unitárius egye-
temes egyházi főhatóságok, az egyházi főhatóságok-
nál alakított bizottságokban pedig az illetékes egyházi 
főhatóság jelöli ki. 

3. A bizottsági eljárásban nem vehet részt a bizott-
ságnak az a tagja, aki az eljárás alá vont alkalmazot-
tal házastársi, rokonsági vagy sógorsági viszonyban 
van, vagy akinek elfogulatlansága iránt alapos kétsé-
get támasztanak. A mellőzésre vonatkozó kérelem fe-
lett zárt ülésben a bizottság határoz. Az ily határozat 
meghozatalában ahelyett, aki ellen a mellőzés iránti 
kérelmet előterjesztették, a (2.) bekezdésben foglaltak 
szerint kijelölt helyettese vesz részt. 

5. §. 
1. Az eljárást a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

házi főhatóság az eljárás megindításának elrendelésé-
ről — az arra alapul szolgáló okok közlése és az el-
járás alá vont alkalmazottra vonatkozó minősítési 
táblázat (adatok), valamint esetleg egyéb iratok csa-
tolása mellett — az illetékes felügyeleti hatóság veze-
tőjét (kir. főigazgatót, kir. tanfelügyelőt) értesíti, aki 
az illetékes háromtagú bizottság elnökét az iratok 
egyidejű megküldésével a bizottsági eljárás haladék-
talan lefolytatására azonnal köteles felhívni. Ameny-
nyiben az eljárást a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendeli el, a felügyeleti hatóság vezetőjéhez kül-
dött felhívással egyidejűleg az eljárás elrendeléséről 
az illetékes egyházi főhatóságot is értesíti. 

2. A háromtagú bizottság elnöke a felhívás vétele 
után haladéktalanul összehívja a bizottságot. A bizott-
ság a rendelkezésére bocsátott iratokat zárt ülésben 
áttanulmányozza és a szükséghez képest gondoskodik 
az eljárás anyagának kiegészítéséről. 

3. A bizottság elnöke a tárgyalás anyagának elő-
készítése után a tárgyalás napját kitűzi és erről az el-
járás alá vont alkalmazottat az eljárás elrendelésére 
alapul szolgáló okok rövid megjelölése mellett vetív 
ellenében zárt borítékban értesíti azzal, hogy ha a 
tárgyaláson meg nem jelenik, illetőleg elmaradását az 
idézés vétele vagy a megjelenést gátló ok bekövetke-
zése után haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyalás 
napjától számított három napon belül írásban el-
fogadhatóan nem igazolja, a bizottság az eljárást a 
három nap letelte után az alkalmazott meghallgatása 
nélkül folytatja le. A bizottság elnöke intézkedik, hogy 
a bizottság által meghallgatni kívánt egyének a tár-
gyaláson megjelenjenek. 

6. §. 
1. A bizottsági tárgyaláson a bizottság elnöke vagy 

az általa kijelölt bizottsági tag az eljárás alá vont al-

kalmazott jelenlétében ismerteti a tényállást és ennek 
megtörténte után felhívja az alkalmazottat, hogy az 
előadottakra észrevételeit adja elő. 

2. Az eljárás alá vont alkalmazott észrevételeinek 
előadása alkalmával, illetőleg a tárgyalás során tanuk 
és esetleg szakértők kihallgatását és bizonyítékok be-
szerzését kérheti. Az ily kérelem fölött a bizottság 
határoz. Amennyiben a tanuk (szakértők) ezen a tár-
gyaláson bármilyen okból meg nem jelenhetnének, a 
bizottság elnöke a tárgyalást felfüggeszti és annak 
folytatására legfeljebb nyolc napon belüli újabb határ-
napot tűz ki, amelyre a tanukat (szakértőket) meg-
idézi. 

3. A háromtagú bizottság tárgyalása szóbeli és nem 
nyilvános. A bizottsági tárgyaláson és tanácskozáson, 
valamint bármilyen határozathozatalhoz az elnök és 
a két tag jelenléte szükséges. 

4. Az érdekelt alkalmazottak kihallgatásánál a bi-
zottság elnökén és tagjain és a (6.) bekezdésben fog-
laltak szerint esetleg kirendelt jegyzőkönyvvezetőn kí-
vül más nem lehet jelen. A lanuk (szakértők) kihall-
gatása egyenként történik és annál az érdekelt alkal-
mazott csak akkor lehet jelen, ha jelenlétét a bizott-
ság szükségesnek tartja. 

5. A bizottság elnöke a tanuk (szakértők) nyilatko-
zatát még e tanuk (szakértők) távozása előtt közli az 
érdekelt alkalmazottal, aki ezekre észrevételeket teliét 
és kívánságára a tanúhoz közvetlenül is intézhet kér-
déseket. Szükség esetén a bizottság is elrendelheti az 
eljárás alá vont alkalmazottnak a tanúval való szem-
besítését. 

6. A bizottsági tárgyalásról és a tanácskozás ered-
ményéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzököny-
vet a bizottságnak az elnök által kijelölt egyik tagja 
vagy az elnök kérésére az illetékes felügyeleti hatóság 
vezetője (kir. főigazgató, kir. tanfelügyelő) által e 
célra kirendelt jegyzőkönyvvezető írja. A jegyzőköny-
vet a bizottság elnöke és tagjai, a jegyzőkönyvvezető, 
továbbá a tárgyaláson megjelent érdekelt alkalmazott, 
valamint a vallomásukra vonatkozó részt a tárgyalás 
során kihallgatott tanuk (szakértők) írják alá. 

7. §• 
1. A bizottság a tárgyalás befejezése után zárt ülés-

ben titkos szavazással szótöbbséggel megállapítja, hogy 
fennforognak-e vagy nem a szabályszerű elbánás alá 
vonás elrendelésének az 1934 : I. t.-cikk 2. §-a (2.) be-
kezdésének b) pontjában, vagyis a jelen rendelet 
2. §-ának (3.), (4.) és (5.) bekezdésében meghatározott 
előfeltételei. 

2. A bizottság megállapítását indokolni kell. 
3. A bizottság elnöke a bizottság megállapítását és 

annak indoklását az eljárás alá vont alkalmazottal, 
valamint az összes tárgyalási iratoknak egyidejű csa-
tolása mellett az illetékes felügyeleti hatóság vezetőjé-
vel (kir. főigazgató, kir. tanfelügyelő, főiskolákra vo-
natkozóan a vallás, és közoktatásügyi minisztérium 
illetékes osztályának vezetője) vétív ellenében hala-
déktalanul írásban közli, aki az összes tárgyalási ira-
tokat a bizottság megállapításával és annak indokolá-
sával együtt betekintés után az illetékes egyházi fő-
hatósághoz (2. § (1.) bek.) a legrövidebb időn belül 
továbbítani köteles. 

8. §• 
1. A bizottság elnöke által kihallgatás céljából meg-

idézett alkalmazott, illetőleg tanú az idézésben meg-
jelölt helyen és időben megjelenni, amennyiben pedig 
a megjelenésben akadályozva lenne, elmaradását hi-
telt érdemlő módon igazolni köteles. 

2. A bizottság elnöke 25 P-ig terjedhető rendbírsá-
got róhat az eljárás alá vont alkalmazotton kívül 
megidézett olyan alkalmazottra, aki elmaradását egy-
általában nem igazolta, illetőleg akinek igazolását el-
fogadhatónak nem találta. 
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3. A kihallgatás céljából megidézett tanú a 4. § 
(3.) bekezdésében megjelölt esetben a vallomástételt 
megtagadhatja. 

4. Az idézésre megjelent olyan alkalmazottnak, aki-
nek állomáshelye nem a bizottság székhelyén van, a 
szabályszerű kiküldetési illetményekre van igénye. 

9. §. 
1. A háromtagú bizottság megállapítása ellen úgy az 

eljárás alá vont alkalmazott, mint az alkalmazottnak 
illetékes egyházi főhatósága (2. § (1.) bek.), továbbá 
az illetékes felügyeleti hatóság vezetője (kir. főigaz-
gató, kir. tanfelügyelő), (2. § (1.) bek.) a megállapí-
tásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 na-
pon belül írásban észrevétellel élhet. 

2. Az eljárás alá vont alkalmazott észrevételeit az 
illetékes felügyeleti hatóság vezetőjénél (kir. főigaz 
gató, kir. tanfelügyelő) nyúj t ja be, aki azt betekintés 
után az illetékes egyházi főhatósághoz (2. § (1.) bek.) 
a legrövidebb időn belül továbbítani köteles. 

3. Az illetékes egyházi főhatóság a háromtagú bi-
zottság megállapítását, az arra vonatkozó összes tár-
gyalási iratokat, az eljárás alá vont alkalmazott által 
esetleg benyújtott észrevétellel, valamint az általa 
esetleg tett észrevétellel együtt haladéktalanul fel-
terjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

4. Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság veze-
tője (kir. főigazgató, kir. tanfelügyelő, főiskolák alkal-
mazottaméi a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
illetékes ügyosztályának főnöke) a bizottság megálla-
pítására vonatkozóan észrevételt tesz, azt haladéktala-
nul és közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez köteles felterjeszteni. 

10. §. 
Amennyiben a háromtagú bizottság megállapítása 

ellen a 9. § (1.) bekezdésében meghatározott tizenöt 
napon belül sem az eljárás alá vont alkalmazott, sem 
annak illetékes egyházi főhatósága, sem az illetékes 
felügyeleti hatóság vezetője észrevételt nem terjesztett 
elő, a további el járásra nézve a jelen rendelet 14. 
§-ában foglalt rendelkezések irányadók. 

11. §• 
1. Az eljárás alá vont alkalmazott, illetőleg az ille-

tékes egyházi főhatóság vagy az illetékes felügyeleti 
hatóság vezetője által benyújtott észrevételeket a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter által a minisztérium-
ban három évenkint alakított öt tagból álló állandó 
bizottság vizsgálja felül. 

2. Az öttagú bizottság elnöke a miniszter által meg-
bízott államtitkár vagy miniszteri osztályfőnök; tagjai 
a minisztériumnak egy, legalább az V. f. o.-ba tartozó 
tisztviselője, az egyházi főhatóságnak két képviselője 
és egy közigazgatási bíró. Az elnököt és a tisztviselő-
tagokat, valamint akadályoztatásuk esetére az elnök 
és a tisztviselő tagok állandó helyetteseit a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, az egyházi főhatóságot kép-
viselő tagokat, valamint akadályoztatásuk esetére azok 
állandó helyetteseit a hercegprímás, illetve a reformá-
tus, ágostai hitvallású evangélikus és unitárius egyete-
mes egyházi főhatóságok, a közigazgatási bíró tagot, 
valamint akadályoztatása esetére annak állandó helyet-
tesét e bíróság elnöke jelöli ki. 

3. A bizottság elnöke és tagjai az 1934 : I. t.-cikk 
2. §-ának (5.) bekezdésében foglalt rendelkezés alap-
ján teendő esküt a miniszter előtt teszik le. 

Az eskü szövege a következő: 
„Én esküszöm a minden-

tudó és mindenható Istenre, hogy tisztemet legjobb 
tudásom és lelkiismertem szerint pártatlanul fogom 
ellátni, Isten engem úgy segéljen." 

4. A bizottsági eljárásban nem vehet részt a bizott-
ságnak az a tagja, aki az eljárás alá vont alkalmazot-
tal házastársi, rokonsági vagy sógorsági viszonyban 
van, vagy akinek elfogulatlansága iránt alapos kétsé-

get támasztanak. A mellőzésre vonatkozó kérelem fe-
lett zárt ülésben a bizottság határoz. Az ily határozat 
meghozatalában, ahelyett, aki ellen a mellőzés iránti 
kérelmet előterjesztették, a (2.) bekezdésben foglaltak 
szerint kijelölt helyettese vesz részt. Nem vehet részt 
az öttagú bizottság eljárásában a bizottságnak az a 
tagja, aki az ügynek a háromtagú bizottság előtti tár-
gyalásában, mint a háromtagú bizottság elnöke vagy 
tagja vett részt, vagy az eljárásban tanú vagy szak-
értő volt. 

12 . § . 

1. Észrevételek előterjesztése esetén a miniszter a 
lefolytatott eljárásra vonatkozó összes iratokat a há-
romtagú bizottság megállapításának és az az ellen be-
nyújtott észrevételeknek felülvizsgálása és annak ered-
ményéhez képest javaslattétel céljából k iadja az öt-
tagú bizottság elnökének. 

2. A bizottság elnöke az összes iratokat a tárgyalás 
előkészítése és javaslattétel céljából rövid úton átadja 
a bizottság tagjai közül általa esetenkint kijelölt elő-
adónak, aki nem lehet a bizottság közigazgatási bíró 
tagja. 

3. Az előadó köteles a rendelkezésére álló, valamint 
az általa beszerzett iratok alapján az ügy ismertetését, 
egyben javaslatát az elnök által kitűzött időpontig el-
készíteni. 

4. A bizottság előadója által kiadott megkeresések-
nek a hatóságok (hivatalok, intézetek stb.) vezetői a 
kitűzött határidő alatt kötelesek eleget tenni. 

5. Amint az előadó javaslatával elkészült, azt az 
összes tárgyiratokkal együtt haladéktalanul megküldi 
a bizottság közigazgatási bíró tagjának, aki azokat 
nyolc napon belül az előadóhoz észrevételeivel és az 
esetleg szükségesnek talált további adatok beszerzé-
sére irányuló kívánságával visszajuttatja. Az előadó a 
közigazgatási bíró által kívánt adatok beszerzéséről 
haladéktalanul gondoskodik és annak megtörténte 
után az összes iratokat a bizottság elnökének be-
mutatja, aki ezután az iigy tárgyalásának időpontját 
megállapítja. 

13. §. 
1. Az öttagú bizottság tárgyalásán az előadó ismer-

teti a tényállást és előterjeszti javaslatát. 
2. Ha a bizottság a tényállást tisztázottnak látja, a 

javaslat tekintetében határoz. 
3. Ha az öttagú bizottság előtti tárgyalás során az 

eljárás alá vont alkalmazottal szemben a szabály-
szerű elbánás alá vonás elrendelésének a jelen rende-
letben felsorolt olyan újabb oka, vagy olyan újabb 
bizonyíték merülne fel, amely a háromtagú bizottság 
előtti el járásban nem szerepelt, az ily újabb okot vagy 
bizonyítékot — valódisága esetén is — csak akkor le-
het a javaslattételnél az el járás alá vont alkalmazott 
terhére figyelembe venni, ha az újabb okról vagy bi-
zonyítékról az alkalmazottat értesítették és módot ad-
tak neki arra, hogy esetleges védekezését előadhassa 
és bizonyítékait előterjeszthesse. 

4. Ebből a célból, valamint akkor is, ha az öttagú 
bizottság a tényállást tisztázottnak nem látja, a bizott-
ság az el járás alá vont alkalmazottat és a szükséghez 
képest más személyt is meghallgat, vagy az alkalma-
zott meghallgatása és a még szükséges bizonyítékok 
beszerzése végett a tárgyalási iratokat, a felmerült 
újabb oknak vagy bizonyítéknak, valamint azoknak a 
körülményeknek megjelölése mellett, amelyeknek tisz-
tázása szükséges, a háromtagú bizottsághoz vissza-
küldi. 

5. Az eljárás alá vont alkalmazott és a tanuk (szak-
értők) meghallgatása tekintetében a háromtagú bizott-
ság előtti el járásban alkalmazandó szabályokat az öt-
tagú bizottság előtti eljárás során is alkalmazni kell. 

6. A bizottság zárt ülésben tanácskozik és zárt ülés-
ben szótöbbséggel hozza meg határozatát. A bizottsági 
tárgyaláson és tanácskozáson, valamint bármilyen ha-
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tá rozathozata lhoz az elnök és a négy tag jelenléte 
szükséges. A bizottság ülésében a bizot tság elnökén és 
tag ja in , valamint az e lnök által a jegyzőkönyv veze-
tésére kirendelt t isztviselőn kívül m á s n e m lehet jelen. 

7. A bizottság ha tá roza tában megál lapí t ja , hogy 
fennforognak-e vagy sem a szabályszerű elbánás alá 
vonás elrendelésének az 1934 :1. t .-cikk 2. § (2.) be-
kezdésének b) p o n t j á b a n , vagyis a jelen rendelet 
2. § -ának (3.), (4.) és (5.) bekezdésében meghatározot t 
előfeltételei és a megál lapí tás e redményéhez képest 
javaslatot tesz. 

8. A bizottság ha tá roza tá t és javas la tá t indokolni 
kell. 

9. A bizottsági tá rgyalásró l és a tanácskozás ered-
ményérő l jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőköny-
vet a bizottságnak az elnök által ki jelöl t egyik tiszt-
viselő tag ja vagy az elnök által e célból kirendelt 
tisztviselő írja. A jegyzőkönyvet a bizot tság elnöke és 
tagja i , valamint az esetleg kirendelt jegyzőkönyvvezető 
í r j á k alá. 

10. Ha a bizottság elnöke vagy valamelyik tagja a 
ha tá roza t ta l nem ért egyet, í rásban indokolt külön vé-
leményt terjeszthet elő. 

11. A bizottság ha tá roza tá t és a n n a k indoklását az 
összes tárgyalási i r a toknak , valamint az esetleges kü-
lön véleményeknek csatolása mellett , az elnök a mi-
nisz ter elé terjeszti. 

14. §. 
1. A jelen rendele tben szabályozott e l járás alá vont 

a lka lmazot tak szabályszerű elbánás a lá vonása (nyug-
dí jazása , végkielégítése, mindennemű ellátás nélkül el-
bocsátása) kérdésében a háromtagú bizottság meg-
á l l ap í t á s inak beérkezte után, illetőleg észrevételek be-
n y ú j t á s a esetében, az öttagú bizot tság javas la tának 
meghal lgatása u tán a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter végérvényesen határoz. 

2. A határozatot az el járás alá vont alkalmazottal 
a b b a n az esetben is í rásban kell közölni , ha a minisz-
ter a szabályszerű e lbánás alá vonást nem rendelte el. 

3. Az 1934 : I. t .-cikk 2. g-ának (5.) bekezdése értel-
mében szabályszerű e lbánás alá vonást elrendelő ha-
tá roza t ellen jogorvosla tnak — ideértve a közigazga-
tási vagy más bí rósági el járást is — nincsen helye. 

4. Ha a miniszter az a lka lmazot tnak szabályszerű 
e lbánás alá vonását elrendelte, az a lkalmazot ta t a 
minisz ter ha t á roza t ának keltét követő hó első n a p j á -
tól számított há rom hónap ra já ró il letményének élve-
zete mellett, a szolgálat teljesítése alól mentesí teni 
kell. 

5. A szabályszerű e lbánás alá vont a lka lmazot tnak 
a szolgálat köteléke alóli felmentése (szolgálati viszo-
n y á n a k megszüntetése) és e l lá tásának megállapí tása 
tekintetében a ha t á lyban levő jogszabályok nyernek 
alkalmazást , azzal az eltéréssel, hogy az e l lá tásra 
igényjogosult a lka lmazol ! részére megállapított el-
látást a szabályszerű elbánás alá vonást elrendelő ha-
tá roza t keltét követő negyedik h ó n a p első nap j á tó l 
kezdve kell folyósí tani . 

6. Az oly a lkalmazot tnál , akit az á l lamfő nevezett 
ki, a szolgálat alóli fe lmentés i ránt az á l lamfőhöz elő-
ter jesztést kell tenni . 

15. §. 
1. Az 1934:1. t .-cikk 2. §-ában foglal t rendelkezések 

a l ap j án szabályszerű elbánás alá vont (nyugalomba 
helyezett, végkielégített, mindennemű ellátás nélkül el-
bocsátot t) a lka lmazot takró l a s zámfe j t ő hivatalok kü-
lön nyilvántartást kötelesek vezetni. 

2. A ny i lván ta r tásban fel kell tünte tni a szabály-
szerű elbánás alá vont a lkalmazot t nevét, állását, a 
fizetési osztályt (csoportot, fokoza to t ) , amelybe az 
a lkalmazot t u to l j á ra tartozott , az u tol jára élvezett 
fizetés, lakáspénz és egyéb rendszeres já randóság (csa-
ládi pótlék, közlekedési segély, hadipót lék stb.) havi 
összegét, az a lka lmazot tnak beszámí tha tó szolgálati 

idejét, azoknál , -akik részére ellátás ál lapí t tatot t meg, 
a havi nyugdí j , havi lakáspénz és az esetleges családi 
pótlék, illetőleg a végkielégítés összegét, az ellátás 
fo lyós í tásának kezdő időpon t já t és az 1934 : I. t.-cikk 
2. §-ának azt a pontját , ame lynek alapján az illető 
szabályszerű e lbánás alá vonato t t . E nyi lvántar tásba , 
a jelen rendele t 3. §-ának (1.) bekezdésére való uta-
lással, fel kell venni azokra az a lka lmazot takra vo-
na tkozó a d a t o k a t is, akik a je len rendelet 3. §-ának 
(1.) bekezdésében foglaltak szerint saját ké re lmükre 
vonat tak szabályszerű e lbánás alá. 

3. A számfej tőhiva ta lok kötelesek a nyi lvántar tás t 
évenkint ké t ízben és pedig jún ius és december hó 
utolsó n a p j á n lezárni, a ny i lván ta r tásba felvett szám-
adatokat összesíteni és az ilyen módon záradékol t 
nyi lvántar tás másolatát a jelen rendeletre való utalás-
sal a pénzügyminiszternek ha ladékta lanul megküldeni . 

16. §• 
1. A jelen rendelettel szabályozott e l já rássa l kap-

csolatban keletkezett i ra tokat b iza lmasan kell kezelni. 
2. A jelen rendelettel szabályozot t e l járás anyaga az 

e l já rásban részlvett bizottsági e lnökökre és tagokra , 
valamint a jegyzőkönyvvezetőkre, továbbá a szak-
ér tőkre és t a n u k r a nézve hivata l i tilók. 

II. F E J E Z E T . 
Az e l j á r á s r a illetékes h á r o m t a g ú állandó bizottságok 

megalak í tásá ra vonatkozó rendelkezések. 
17. §. 

1. Az 1934 :1 . t.-cikk 2. § - ának (8.) bekezdésében 
foglalt rendelkezést megfelelően alkalmazva, ugyané 
törvényszakasz (4.), (5.) és (9.) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések a lap ján h á r o m tagból álló á l landó bi-
zottságok a lakí tandók. 

1. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. 
Illetékessége alá t a r toznak a jelen §-sal alakított 

há romtagú á l landó b izot t ságoknak az egyházi főható-
ság által ki je löl t hitfelekezeti tanszemélyzeti t ag ja i és 
ezek helyettesei. 

2. a) Valamennyi római és görög katolikus egyházi 
főhatóságnál. 

b) Valamennyi református egyházi főhatóságnál. 
c) Valamennyi ág. h. ev. egyházi főhatóságnál. 
d) Az unitárius egyházi főhatóságnál. 
Minden egyes egyházi főha tóságná l egy-egy külön 

háromtagú á l l andó bizottság a lak í tandó a hi t fe lekezet i : 
a) fő iskoláknál , 
b) középiskoláknál , 
c) felső kereskedelmi i skoláknál , 
d) a taní tó- taní tónő- és óvónőképző-intézeteknél , 
e) a polgár i iskoláknál vagy az azokkal kapcsola tos 

felső mezőgazdasági iskoláknál , illetve t anfo lyamoknál , 
f ) a népok ta tá s i intézeteknél 
a lkalmazot t összes hi tfelekezel i tanerők és egyéb 

a lka lmazot tak ügyeinek tárgyalására , amennyiben 
ilyen tanintézetek az egyházi főhatóságok felügyelete 
alá t a r toznak . 

2. A jelen § 2. pon t j ában az egyes i sko la fa jok sze-
rint felsorolt különböző egyes bizottságok illetékessége 
szempont j ábó l az egyházi főha tóság illetékessége az 
i rányadó. 

3. Nem ta r toznak a b izot tságok illetékessége alá az 
egyes b izot tságoknak az egyházi főhatóságok ál tal ki-
jelölt hi t felekezet i tanszemélyzet i tagjai és ezek he-
lyettesei, k ik a vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 
központi igazgatásánál a lakí to t t há romtagú ál landó 
bizottság illetékessége alá t a r toznak . 

18. §. 
1. A jelen rendelettel a lak í to t t bizottságok elnökévé 

a bizottság illetékessége alá utal t tanintézetek köz-
oktatási felügyeleti ha tósága vezetőjének (főiskolai 
bizottságnál a vallás- és közoktatásügyi minisz tér ium 
illetékes ügyosztálya főnökének , a többi bizot tságoknál 
a kir. főigazgatónak, kir. tanfelügyelőnek) a helyette-
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sét, a bizottság elnökhelyettesévé és egyik tagjává, 
valamint ennek helyettesévé pedig megfelelő feleke-
zetű, kiváló minősí tésű, hosszabb szolgálati idővel és 
ki ter jedt szakismeret te l b í ró higgadt és tárgyilagos 
állami tanintézeti igazgatót fogok kijelölni. 

2. A bizot tságnak az egyházi főhatóságot képviselő 
tagjává és annak helyettesévé ugyancsak hosszabb szol-
gálati idővel és k i te r jed t szakismeret tel bíró higgadt 
és tárgyilagos hi tfelekezeti tanintézet i igazgató jelö-
lendő ki az egyházi főha tóság ál tal . 

19. §. 
Ha az ál landó bizottság á l ta lam kijelölt e lnökének, 

t ag j ának vagy a helyet tesnek tényleges szolgálata bár -
milyen okból megszűnik, ha ladékta lanul más elnököt, 
vagy tagot, vagy helyettest je lölök ki, amennyiben pe-
dig az egyházi főha tóság az á l landó bizottságnak ál-
ta la kijelölt tagjá t , vagy helyettesét bármely okná l 
fogva mással cseréli fel, az hozzám az egyházi fő-
hatóság által azonnal beje lentendő. 

20. §. 
A bizottságok tárgyalásai a bizottság e lnökének 

székhelyén t a r t andók meg és az e l járás lefolytatásá-
ban jelen rendelet I. fe jezetében foglaltak szerint já r -
n a k el. 

Budapest , 1935. évi ápri l is hó 23-án. 
Hóman Bálint. 

Pályázati hirdetmény. 
(Közzététetik a in. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 47.565/1935. sz. rendelete alapján.) 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrral 

egyetértően elhatároztam, hogy a jászberényi 
m. kir. mezőgazdasági szakiskolánál folyó évi 
augusztus hó 3-tól, a kecskeméti m. kir. gazda-
sági szaktanítónőképző-intézetnél pedig folyó 
évi augusztus hó 5-től 4—4 hetes gazdasági tan-
folyamok rendeztessenek, elemi népiskolai ta-
nítók és tanítónők részére. 

Ezekre a tanfolyamokra kizárólag azok az 
elemi népiskolai tanítók és tanítónők vétetnek 
fel, akik valamely gazdasági irányú tovább-
képző népiskolában a gazdasági tárgyak taní-
tását a 66.569/1902. számú rendelettel kiadott 
szervezet 30. §-a értelmében kiállított tanfel-
ügyelői jogosítvány alapján jelenleg is ellátják. 
Ennélfogva a felvételi kérelemhez csatolandó a 
gondnokság vagy az iskolaszék elnöke által ki-
állított ilyen irányú bizonyítvány. 

A tanfolyamra felvett hallgatók teljes ellátás-
ban részesülnek és részükre megtéríttetik az 
oda- és visszautazással kapcsolatban felmerült 
vasúti utazási költség is. A teljes ellátás 
igénybevétele minden tanfolyamhallgatóra néz-
ve kötelező. Ez alól a kötelezettség alól felmen-
tés senki részére nem engedélyezhető. 

A tanfolyamra felvételért folyamodók kérvé-
nyeiket hozzám címezve, a felettes kir. tan-
felügyelőhöz legkésőbb folyó évi június hó 15-ig 
nyújtsák be, mert a később beérkező kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1935. évi május hó 20--án. 
M. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 

Szünidei testnevelési tanfolyam tanítók 
és tanítónők részére. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr engedélyével a m. kir. Testnevelési Főiskola 
a folyó évi július 1—21-ig elemi iskolai tanító-

nők és tanítók részére tanfolyamot rendez, 
amelyen az elemi iskolai testnevelés köréből a 
modern gimnasztikai módszereket, ritmikus és 
zenés tornát, szabadtéri testgyakorlatokat, is-
kolai játékokat, nemzeti és néptáncokat ismer-
teti. A gyakorlati órák kiegészítéséül elmé-
leti előadásokat is tart, amelynek keretében 
az új testnevelési törekvéseket világítja meg. 
A résztvevők az elméleti előadásokat közö-
sen hallgatják, míg a gyakorlati tanítás ne-
menként külön-külön csoportban történik. 

A tanfolyam díja — a tanfolyamon való rész-
vételt igazoló bizonyítvánnyal együtt — 25 P, 
fmely a tanfolyam megkezdésekor fizetendő. 

A résztvevők a tanfolyam tartama alatt a 
főiskola internátusában 50 P lefizetése ellené-
ben kedvezményes elszállásolást és ellátást (na-
ponta háromszori étkezés) élvezhetnek. 

A tanfolyamon résztvenni óhajtók legkésőbb 
folyó évi június hó 20-ig jelentkezzenek a fő-
iskola igazgatóságánál (Budapest, I, Győri-út 
13. szám) annak feltüntetésével, hogy lakás- és 
ellátás-kedvezményre igényt tartanak-e? 

Budapest, 1935 május hó. 
A Főiskola Igazgatósága. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: Jeges Sándor, a szegedi áll. 

polgári iskolai tanárképző főiskola gyakorló 
polgári iskolájának szakvezető tanára. A mű 
címe: Vázlatok a természetrajz tanításához. Ki-
adó: a szerző (Szeged, Boldogasszony-sugárút 
8. sz.). A mű formája és terjedelme: 52, egyen-
kint 14-szer 20 cm méretű lap. A mű ára: 5 P 
60 fillér. Az ajánlás mely iskolafajok könyv-
tárai számára való beszerzésre vonatkozik: 
középiskolák, tanító(nő)képző-intézetek és pol-
gári iskolák tanári könyvtára számára. 

A szerző neve: Markó Árpád. A könyv címe: 
II. Rákóczi Ferenc. Kiadócég: Magyar Szemle 
Társaság. A megjelenés helye és ideje: Bu-
dapest, 1935. A könyv alakja: kis negyed. A 
könyv ára 1 (egy) pengő. Az ajánlás mely isko-
lafajok könyvtárai számára való beszerzésre 
vonatkozik: középiskolák, tanító(nő) képző in-
tézetek, felső kereskedelmi és polgári iskolák 
tanári könyvtára. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Szendy Károly: A gyermek a jövő záloga. — A vallás- és 
közoktatásügyi tárca költségvetése az 1935—36. évre. — 
Günther Jolán: Ismétlő és összefoglaló órák a földrajzból. 
— Dr. Olay Ferenc: Idegenforgalmunk jövője és a magyar 
tanulóifjúság. — Sebestyén Kálmán: A növény- és állat-
védelem. — Iskolánkívüli népmüvelés: Kertész Kálmán: 
Műkedvelő színdarabok és előadások. — Gyakorlati peda-
gógia: Drozdy Gyula: A kutya, mint betegségterjesztő. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iroda-
lom művészet. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — 
Pedagógiai szeminárium. — Hírek. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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T R O P I K Á L 
ö l t ö n y , divatos 
nyári viselet, ele* 
gáns fazonban, 
s z i t a v á s z o n r a 
dolgozva. Nem 
gyűrődő, pehely* 
könnyű szövets _ _ _ 
anyagból 3 4 r 

NAGYKOVÁCSY MILENKÓ 
Magyarosítás előtt Kovácsevics Milenkó. 

IV. KER., PETŐFI SÁNDOR U T C A 3 SZÁM. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

VASKŰT községi, elhalálozás folytán megüresedett I I . 
számú óvónői állásra a községi óvodafelügyelőbizottság 
pályázatot hirdet. Javadalma: törvényes fizetés és sza-
bad lakás. Pályázati határidő jelen hirdetménytől számí-
tott három hét. Kérvények a községi óvodafelügyelőbizott-
sághoz címezve, Mészáros Béla plébános-elnökhöz, Vas-
kútra, Bács-Bodrog vármegye küldendők. (163) 

Internátusba felvétel. A hódmezővásárhelyi ref. gim-
náziumi fiúinternátus igazgatóságához a kellően felsze-
relt felvételi kérvények július 31-ig nyújthatók be. Az in-
ternátus a gimnáziumépülettel egy telken fekszik,- tágas, 
fás udvarkerttel. A felügyeletet és korrepetálást a bent-
lakó felügyelő és két bentlakó tanár lát ja el. A teljes 
díj: lakás, fűtés, világítás, mosás, kisebb gyógyellátás, 
korrepetálás, napi négyszeri ízletes és bőséges ellátással 
együtt havi 45 pengő. Jó előmenetelű szegény tanulók 
kedvezményben részesülhetnek. Kívánatra részletes tájé-
koztatót küld a gimnázium igazgatósága. 

DIÓSGYŐR református elemi iskolájánál lemondás 
folytán megüresedett, most helyettessel működő III. ta-
nítónői álláfiára pályázatot hirdetünk. Fizetés: törvény-
szerű, lakpénzzel. Kötelességek: az iskolaszék által rá-
bízott osztály, vagy osztályok vezetése és — ugyanúgy — 
női kézimunkatanítás, az összes belmissziói munkákban 
segédkezés. Pályázati kérvények a VK. miniszter úr 
69.500/1934. VI. sz. rendeletének figyelembevételével ad-
hatók be. Belmissziói gyakorlat elfogadhatóan igazolandó. 
Énekvezéri képesítés előnyös. Az állás betöltésénél a lét-
számcsökkentés folytán nyugdíjas, vagy legalább egyévi 
eredményes szolgálatot igazoló kisegítő tanítónők előny-
ben részesülnek. Az állást folyó évi szeptember 1-én kell 
elfoglalni. Pályázati kérvényeket: Református lelkipász-
tori hivatal, Diósgyőr-vasgyár címen, visszaküldési bélyeg-
gel kell küldeni. Határidő: e pályázat megjelenésétől szá-
mított 21 nap. Iskolaszék. (167) 

GYULA-BELVAROSI nyugdíjazás folytán megürese-
dett községi óvónői állásra a községi óvoda felügyelő-
bizottsága pályázatot hirdet. Javadalom: Gyula megyei 
várQs pénztárából évi 720 (hétszázhúsz) P havi előleges 
részletekben, mely összeg az államkincstár részéről az 
óvónők részére megállapított fizetési osztálynak megfelelő 
kiegészítést nyer. Az alkalmazandó óvónő a fentemlített 
készpénzfizetésen kívül az óvodával kapcsolatban két 
szoba, konyha, kamrából álló lakást kap természetben. 
Születési anyakönyvi kivonattal, óvónői oklevéllel, eset-
leges eddigi alkalmazást igazoló szolgálati bizonyítvány-
nyal felszerelt, .bélyeggel ellátott, válaszbélyeges pályá-
zatok az óvoda felügyelőbizottságának (Gyula, Kossuth-
tér 6) címezve folyó évi június 22-ig küldendők. Az állás 
betöltésénél a 69.500/1934. sz. vallás- és közoktatásügyi 
rendeletnek megfelelően a nyugdíjas óvónők és a legalább 
egyévi eredményes szolgálatot igazoló kisegítő óvónők 
előnyben részesülnek. (172) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

MISKOLC MELLŐL (vasút, lakbér) rk. tanítónő 
rélne Nyíradony környékére, zeneértővel. Bővebbet 
rondán János, Nyíradony. (164) 

ese-
Ko-

DUNA MELLŐL azonnal cserélek osztott iskolától re-
formátus tanerővel Pesthez közel, hegyes vidékre Igaz-
gatóság, Solt. (162) 

BETÜSZÄRMAZTATÄS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszóiba 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 

f yárban 
aphatók. 

Részletn ia. 
Kitüntetve a »Hág foszes államaiban! 
Művésziesen javít! 
Legjobb húrokat készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A h.a„9
g
yszkirBy"5: 

Árjegyzék ingyen. 
B u d a p e s t VIII, Rákócxi.út 71 . 

Tanerőknek 10% engedm. y. jut. 

P O M P Á S FOTOÁRJEGYZÉK 
AZ ALKALMI VÉTELEK LISTÁJÁVAL 

Bérmentve küldi 

H A T S C H E K É S F A R K A S 
foto:, optikai és rádió=szaküzlet, amatör foto: 

laboratórium 
BUDAPEST IV., Károly«krt. 28. 

VI., Andrássy.üt 31. 
VII., Rákóczúút 80. 
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CSERÉLNÉK Pestkörnyékre, vagy városba, egyik leg-
nagyobb városunk belterületi iskolájából. Nyugdíjassal és 
ráfizetéssel isT „Előnyösnek." (169.) 

CSERÉLNE 17 értékegységes róm. kath. kántortanító, 
Szabolcs vm.-ből. „Akárhova" jeligére. (168) 

„PENSIO." Nyaralásra, weekendre, állandó tartóz-
kodásra keresztény úricsaládoknak és magánosoknak. 
Dunaíürdő, strand, csónak, tenniszpálya. Négyszeri 
étkezés 3-50 P, hosszabb tartózkodásra és gyermekek-
nek árengedmény. Beznitsek Jenőné, Rácalmás, Fehér 
megye. (.171) 

CSERÉLNE vezető áll. tanító, Dunántúlról Dunán-
túlra, bárhová. (166) 

CSERÉLNÉK alföldi nagyobb helyre államival. Berky 
Brigitta, Pilisvörösvár. (139) 

2200 PENGŐS kereszthúros, körpáncélos zongora 850 
pengőért eladó. Részletre is. VIII . , Szigony-utca 27. sz. 
fldsz. 14/b. (176) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

POLGÁRI ISKOLAI német-francia tanítónő nagyobb 
gyermekekhez, felnőttekhez társalkodónőnek menne nyá-
ron vidékre, ősprotestáns családhoz, fizetés nélkül. „Sze-
pesség" jeligére a kiadóba. (160) 

NAG WAKACIÓRA két középiskolás gyermeke mellé 
németül beszélő tanítónőt, tanítót keres teljes ellátásért 
Erdős Károly ref. tanító, Szalonna, Borsod m. (173) 

ESZTERGOM.VIZIVÁROSI IRGÄLMAS NŐVÉ-
REK ÉRSEKI L E Á N Y N E V E L Ő I N T É Z E T E 
Az intézetben — internátussal egybekötött — követ-
kező iskolák vannak: tanítónőképző, leánygimnázium 
— szeptemberben nyílik meg a VI. osztálya —, polgári 
leányiskola, elemi iskola. Az érdeklődőknek készséggel 
küld tájékoztatót az intézet Főnöknője, Esztergom. 

Csak legújabb kiadása 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai lalitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26"— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26'— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa új plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

(alitérképe. Nagyág 129 X 157 cm . . . . 2«-— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁRÓL Y*U. 3 

K e v é s p é n z é r t sok ö r ö m : k é p e i 
t a n u l s á g o s e m l é k e k l e s z n e k 

r 

Ara 
3 tekercs Kodak Verichrome 
filmmel együtt csak | Q p 

B Jk El Y 
BROWNIE 
AZ OLCSÓ ÉS NÉPSZERŰ 
FÉNYKÉPEZŐGÉP 

MINDENKI FÉNYKÉPEZZEN! 
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Gondoskodjunk 
megfelelő 

vizsgái jutalom-
könyvekről. 

N. 

Legalkalmasabbak 
az Orsz. Ifjúsági Irodalmi Tanács által 
az ifjúsági könyvtárak jegyzékébe sorozott 

K ö n y v b a r á t o k 
Kis K ö n y v e i 

Velösy Elek: Miska 
Tamás István: Szegedi pedellus 
Hankó Béla : Vizén és vízparton 
Szentgyörgyi Sándor: Vihar Buda fölött 
Tamás István: Szabadkai diákok 
Szondy György: Testvérke naplója 
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete 
Féja Géza: Mesélő falu 
Fábián Gyula: Különös háború 
Madarassy László: Művészkedő magyar 

pásztorok. 

Ára kötetenként ízléses kötésben, díszes borítólappal 

P 3-80 

Egyéb ajánlható jutalomkönyvek: köp 
Balogh Anna: IJj hajtások 1 ' 2 0 
Donászy Ferenc: A vaskereszt és más regés 

nyes diáktörténetek 1 "40 
Gárdonyi Géza : Áprilisi költemények 2"— 
Gárdonyi Géza : Aranv, tömjén, mirha . . . . 2*— 
Gárdonyi Géza: Fűzfalevél, nyárfalevél . . . . 2 .— 
Gyomlay László: A becsület 1"— 
Hunyady Béláné: A fejedelmi kuldusasszony — ' 8 0 
Lelkes Nándor: Tárogató mellett 1*— 
Molnár— Lajtha : Játékország 8 ' — 
Radványi K. : Nyugat országain keresztül . . 2*— 
Szondy György: Mécsvilág 1*— 

Iskolai megrendeléseket portómentesen, 
szükség esetén hitelre is szállítjuk• 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRÚT 6. 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L E ä Ä M S : 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 3 2 . sz . Árjegyzékemet. 

KÉT TANÍTÓNŐ, külön is, cserélne dunántúli község-
ből, államitól. Házaspárnak alkalmas, férfi rk. kántor le-
het. Leveleket „Bárhova" jeligére a kiadóba. (165) 

CSERÉLEK Paks dunaparti városból gimnáziummal 
bíró városba, állami, fővárosi, községi református férfi-
tanítóval. Állás osztálytanítói, 60% államtól, többi egy-
háztól készpénz. Egyház rendesen fizet. Háromszobás, elő-
szobás, modern lakás, öt percre a Dunától. Villany, asz-
falt, polgári, vasútállomás, hajóállomás. Erdős, hegyes 
vidék. Nyaralóhely. Előnyös csere esetén ingyen átadom 
kétholdas, szép gyümölcsösömet. Fónyad tanító, Paks. 
(170) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (A budai Margit-híd-
főtől a második utca jobbra.) 

SÜRGŐSEN cserélek Szeged mellől 16 tanítós állami-
tól bárhová. Csikesz, Algyő. (174) 

PESTKÖRNYÉKÉRE cserélnék 30 tanerős áll. iskolá-
tól, Tisza mellől. Ajánlatokat „Akác" jeligére kiadóba. 
(175) 

Hajdúszoboszló gyógyfürdőn kollégiális szeretettel 
ajánlom modern „Margit-penzió"-mat. özv. Kiss Ele-

mérné, tanítónő. (154) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

Olvasóink fievelmébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉI .KCL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t VII , Klauzál<utca 3 5 . sz 

Tiboldi József művei: Dalos zsebkönyv. (Népdalok, 
hazafias dalok és indulók gyűjteménye. Iskolák, cser-
készek, leventék használatára, összesen 101 dal.) Sza-
valókórusok. Kétszólamú hazafias dalok. Háromszólanni 
hazafias dalok. Háromszólamú népdalok. Kétszólamú 
kurucdalok. Háromszólamú kurucdalok. Férfikarok. 
Vegyeskarok. Dalgyűjtemény az elemi iskolák I—II . 
oszt. részére. Gyermekdalok óvodai használatra. Egy 
füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pest-
szent erzsébet, Vas Gereben-utca 11. 

MISKOLC környékéről 16 tanerős áll. elemi iskolától 
cserélnék (nővel is) Bpest környékére. Cím: Tóth Erzsi 
Miskolc, Tompa-utca 10. szám. (177) 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ű o r g o n a é p l t ő 
R á k o s p a l o t a , Pázmár iy -ú t 7 2 . 

Ú J O R G O N A T 
á t é p í t é s t , homlokzat i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javí tást a leg-
m é r s é k e l t e b b érőn vál la l . 
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0Í tojnív wítye, 

Megrendelhetők : az elemi népiskolák részére 
a h iva ta los m i n t á j ú és 
szerkesztésű 

é v i e s í i ő k ö n y v e c s k é k 

é s b i z o n y í i v á n y o k 

az i p a r o s t a n o n c i s k o l á k 
részére a 

b i z o n y í i v á n y o k 

De nem csak ezeket, ha» 
nem az összes számviteli*, 
nyilvántartási* és a többi 
elrendelt nyomtatványokat 
a Vallás* és Közoktatás* 
ügyi Minisztérium rende* 
letére és szerkesztésében 
készíti és szállítja a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM*KÖRÚT 6. SZ. 

A M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K 
KÖZÉ VALÓ BELÉPÉS M I N D E N KULTÚR* 

EMBERNEK ÖRÖMET SZEREZ: AZ ALDO* 

ZAT KICSI, AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS PE* 

DIG F E L B E C S Ü L H E T E T L E N É R T É K Ű ! 

Rész l e t e s t á j é k o z t a t á s s a l készséggel szolgál a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
KÖNYVESBOLTJA, KOSSUTH LAJOSAI. 18. 

Angster József és Fia 
orgonás és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények 1 

Az idei év júniusának első hetében tartandó „Magyar 
Könyvnapok"-ra 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 egyetlen kiadványt jelentet meg: 
G E R E V I C H T I B O R és G E N T H O N I S T V Á N 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
KEPESKONYYE című művét. 

Először jelenik meg könnyen kezelhető egységes ? 
kötetben, kronologikus sorrendben összeállítva a 
magyar történelem képekben a honfoglalástól a 
legújabb korig. Főképen politikai, de irodalmi és 
társadalmi vonatkozású pompás képek tükrében is 
az ábrázolás erejével jeleníti meg ez a könyv egy 
ezredév történetét. 
A kötet bevezetését Gerevich Tibor egyetemi professzor, 
a képek magyarázó szövegét Genthon István, a Műemlékek 
Országos Bizottságának művészeti előadója írta meg. — 
Megrendelésre díszes egészvászon kötésben is készül, 
portómentes szállítással 3"50 P. 

ÁRA FŰZVE 
2-80 P 
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A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

, S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

»» BENCZÚR" F E S T E K E T 
Ha jót akar, ezeket k é r j e ! 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Loportár«u. 14/b. 
Telefonhívó: 16-8—10. 

Új orgonák készítését, valamint átépí-
tést, hangolást, homlokzatsípok készí* 
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

felhajtások, t d e j é x e . 

Beszerzendők : az iskoláztatási kötelesség 
teljesítésének biztosításáról 
szóló 1921. évi XXX. t. c. 
végrehajtásához szükséges 

nyomiaivány = űrlapok 
és beiraiási 
nyomiaivány ok. 

Az összes hazai taninté» 
zetek n y o m t a t v á n y ait a 
Vallása és Közoktatásügyi 
Minisztérium rendelkezése 
alapján és a legújabb ren= 
delkezéseknek megfelelő 
érvényes mintákban készíti 
és szállítja a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMSKÖRÚT 6. SZ. 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A Í̂LCSÚ!ÜT. 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 m h ^ h m h 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Ú j népiskolai kimerítő áriegyzékün« 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorta, 
tok című müve, 180 oldal teljedelemben. Bolti ára 
4.40 P . Nélkülözhetetlen minden fizikával fog. 
lalkozó tanítónak 1 

PAPIRNEMU RESZVENYTARSASAG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön* 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt« 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonal* 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

VARADI MIKLÓS 
orgonaépítö 

Rákospalota, Damjanich=u. 14. 
(Saját ház,) 

Készítek nemeshangű orgonákat 
és harmóniumokat a legújabb 
rendszer szerint. Átalakításo* 
kat, bővítéseket, hangolásokat, 
homlokzatsípokat a legmérsé* 
keltebb áron. Árajánlat díjtalan. 

Hu .irdeiésekei felvesz 
a kiadóhivaial 

Budapest VIII, 
Múzeum * körúi 6 



11. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
46 5 

A KIRÁLYI MAGYAR PÁZMÁNY P É T E R 
T U D O M Á N Y E G Y E T E M a lap í t á sának 300-ik 
év fo rdu ló j a a lka lmával jelenik meg a két leg-
h iva to t tabb m a g y a r tör ténet tudós 

HÓMAN BÁLINT— 
SZEKFÜ GYULA 

MAGYAR 
TÖRTÉ N ET 

c ímű h a t a l m a s művének másod ik bővített teljes 
k iadása . 
A m a g y a r sors minden ti tka fe l tárul e lő t tünk 
a MAGYAR T Ö R T É N E T köteteiben, melyek-
nél nincs tökéletesebb összefoglalása a magya r 
nemzet dicső m ú l t j á n a k . 
Az ú j MAGYAR T Ö R T É N E T az első k iadás 
megjelenése óta folytatot t t u d o m á n y o s ku ta tá -
sok eredményeivel kiegészítve, gyönyörű tipo-
gráf ia i kivitelben, f i nom famentes , pehely-
k ö n n y ű pap í ron , fé lbőrkötésben, 5 h a t a l m a s 
köte tben jelenik meg. Az első kötet 1935. év 
húsvé t j án h a g y t a el a sa j tó t , a további négy 
kötet pedig negyedévi időközökben követi egy-
más t . 
A H ó m a n — S z e k f ű MAGYAR T Ö R T É N E T kö-
tetei a m a g y a r értelmiség egyetlen számot tevő 
t a g j á n a k könyvespolcáról sem h i ányozha tnak , 
megszerzésüket éppen ezért rendkívül előnyös 
feltételek mellett tesszük lehetővé. Az egész m ű 
ára — az I. k i adás 140 pengős ára helyett mind-
össze 78 pengő, mely összeget a Néptan í tók 
L a p j a előfizetői havi 4 pengős részletekben tör-
leszthetik. 

Ismertetést k í v á n a t r a készséggel k ü l d i n g y e n és b é r m e n t v e a 

KIRÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMÍKÖRÚT 6. 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház- , d a l á r d á k - , I sko lák - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖHL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

KOZA 

„ j g i B S S y s a S S . 1 s5 éves « « ? . — • - . 9 o 0 

w 

te 

-YKOVÄCSY MILENKl 
«/Kog^űJuwífcój e&ftt Xováoievics Mji&enká, ß.udap&st IV, patctfU. ^átxdo\-utco. 3. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T F T R S A 
iskolabútor-gyára. BpestVI, Dévényi-út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR ÜZLETE 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

DEMENY IMRE ORGONA- ÉS|HARMÓNIUMÉPÍTŐ 

BUDAPEST VI, LÁZÁRsUTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s ár;on vá l l a l . állandóan raktáron. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! K é r j e n árjegyzéket! 

22.442. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum»körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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68. ÉVFOLYAM. - 12. SZÁM. 1935. JÚNIUS 15. 

Néptanítók Lapja 
NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZ T AT Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G ; B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
'- 'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 36-8-18. 

T ^ I A D Ö H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker„ Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon! 46-1-45. 

T £ " É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

T J L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 3-40 P. Egyes szim 
J - ' ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
830—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dlj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- éa érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal dmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

• L J I R D B T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P.»/ . oldal 85 P , ' /• oldal 50 P, 
' / • oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde 
a kultusztárca költségvetési vitájában. 

zője már ez a költségvetés is. Ennek az átszer-
vezésnek a befejezése annak a számmal még 
nem bíró törvénynek az alapján fog megtör-
ténni, amellyel a közelmúltban foglalkozott a 
Ház és a Felsőház. Ugyancsak intézkedés tör-
ténik a kultuszminisztérium külső igazgatása, 
a másodfokú tanügyi hatóság létesítése és az 
iskolafelügyelet intenzívebbé tétele ügyében. A 
költségvetéssel kapcsolatban kívánom megem-
líteni, hogy az átszervezési munkálatok pénz-
ügyi tekintetben már letárgyaltattak. 

A költségvetés alkalmazkodik ehhez az új 
szervezethez és ennek következménye az, hogy 
az úgynevezett törpe státusok, aminők nagy-
számban voltak a kultusztárca keretében, meg-
szűntek és az összes tisztviselői személyzet há-
rom nagy státus keretében: a belső igazgatási, 
a külső igazgatási és a tudományos tisztviselői 
státusok keretében foglaltatott össze, nem 
szólva természetesen a külön státusokba illesz-
kedő tanszemélyzetről. 

Ugyancsak a racionalizálással kapcsolatban 
kell megemlékeznem a jövő esztendőben történő 
néhány intézkedésemről. Racionalizálási szem-
pontból szólok az iskolaépítési akcióról. Rossz 
épületekben, zsúfolt~~~tantermekben észszerű ta-
nítómunkát végezni nem lehet. (Ügy van!) A 
racionalizálásnak tehát egyik elsőrendű fel-
adata ezeknek a lehetetlen állapotoknak meg-
szüntetése és oly előfeltételek teremtése, ame-
lyek lehetővé teszik az iskolában a helyes taní-
tást. Azt hiszem, csodálkozni méltóztatnak ezen 
a beállításon, de ón már elöljáróban kijelentet-
tem, hogy racionalizálás alatt nem csupán ta-
karékoskodást, hanern kultúrpolitikai szem-
pontból elgondolt észszerűsítést is értek. 

Többízben méltóztattak sürgetni a nyolcosz-
tályos népiskolát. Méltóztassanak megengedni, 
hogy én itt, a Ház színe előtt, újra kijelenthes-
sem, hogy elvben a nyolcosztályos népiskola 
híve vagyok, de a nyolcosztályos népiskolát 
mindaddig nem tartom létesíthetőnek, amíg a 
hatosztályos népiskola az egész országban nincs 
megvalósítva. (Ügy van!) A hatosztályos nép-
iskola semmi esetre sincsen még kiépítve. Az 
1921. évi XXX. törvénycikk volt az, amely tu-
lajdonképen biztosította a hatosztályos népis-

A kultusztárca költségvetését június hó 3-án 
tárgyalta a képviselőház. Az előadói tisztséget 
Szinyei Merse Jenő töltötte be. A javaslathoz 
a következő képviselők szóltak hozzá: Petrovácz 
Gyula, Illés József, Kéthly Anna, Kelemen 
Kornél, vitéz Makray Lajos, vitéz Hadnagy 
Domokos, Andaházy-Kasnya Béla, Pintér Jó-
zsef, Dinnyés Lajos, Dulin Jenő, Benárd Ágos-
ton, Farkasfalvi Farkas Géza, Éber Antal, gr. 
Széchenyi György, Hertelendi Miklós és Csór 
Lajos. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter nagyhatású beszédének, a népoktatásra 
vonatkozó részleteit az alábbiakban közöljük: 

Bevezetőben köszönetet mondott Szinyei-
Merse Jenő előadónak és Illés Józsefnek fel-
szólalásáért, majd a következőket mondotta: — 
Mint a többi szakminiszternek, nekem is szá-
molnom kell a gazdasági helyzettel s abba ne-
kem is bele kell illeszkednem. Éppen ezért 
ügyelemmel kell lennem a feltétlenül szükséges 
takarékossági szempontokra. Ennek a takaré-
kosságnak azonban a kultuszminiszter részéről 
mindig magasabb célú kultúrpolitikai elgondo-
lásokból kell kiindulnia. Két irányból indulok 
tehát ki s azt követem. Az egyik a racionalizá-
lás, a kultusztárca igazgatásának észszerű át-
szervezése, a másik a nemzetnevelés rendszeré-
nek tökéletesítése. A régebben szokásos közok-

tatás és közművelődés helyett használom a 
nemzetnevelés jelzőt, mert ez inkább megfelel 
azoknak az elgondolásoknak, amelyeket ma-
gam elé tűztem. Sokkal szélesebb keretű fel-
adat ez, mint maga a közoktatásügy és közmű-
velődés ügye. Természetesen mint régebben, 
most is szem előtt kívánom tartani azt az elvet, 
hogy nem kívánok hirtelen elhamarkodott újí-
tásokat végrehajtani, hanem óvatos tempóval 
kívánok a haladás irányába előremenni, úgy, 
hogy a bajokat előbb alaposan diagnosztizálom 
és csak azután látok hozzá lassan, biztosan és 
erélyes kézzel az orvosláshoz. 

A racionalizálás irányából befejezéshez köze-
ledik a kultuszminisztérium belső igazgatási 
szervesetének átépítése. Ez annak az átszerve-
zésnek a folytatása, amelyről előző költségve-
tési beszédemben szólottam és ennek a kifeje-
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kola kiépítését. Azóta igen sok iskolában végre-
hajtották a hatosztály kiépítését, de a zsúfolt 
tanulólétszám és a tantermek hiánya még ma 
is lehetetlenné teszi mindenütt ennek az iskolá-
nak építkezések nélküli kifejlesztését. Ezért 
voltam bátor már tavalyi költségvetésemben is 
legelsőrendű feladatomnak jelezni a népiskola-
építő akció újra való megindítását. A nép-
iskolaépítő akció annak idején néhai elődöm, 
gróf Klebelsberg Kuno alatt, igen gyors tem-
póban és széles mederben folyt A következő 
kormányzatok alatt azonban teljesen beszüntet-
tetett, úgyhogy, amikor én a közoktatásügyi 
tárcát átvettem, a népiskolaépítés céljára az 
egész országban 5000 pengő állott rendelkezé-
semre. Ezt az összeget tavaly 100.000 pengős ta-
tarozási hitellel, ezidén pedig 900.000 pengő épí-
tési hitellel tudtam megtoldani és az ilykép 
rendelkezésemre álló egymillió pengőből a leg-
sürgősebbb tatarozásokat és körülbelül 150 tan-
terem, építését végre tudom hajtani. Elismerem, 
hogy ez igen k e v és , de el tudom vele érni, hogy 
a jövő esztendőben az országban nem lesz olyan 
elemi iskolai tanterem, ahol száznál több gye-
rek tanul egy tanító keze alatt. Sajnos, csupán 
ennyit tudok elérni. A hetvenes létszámhoz kö-
rülbelül 1300 tantermet kell majd építenünk, ha 
pedig az ötvenes létszámot kívánjuk elérni, ak-
kor 2300 tanteremre, 1060 tanítói lakásra, össze-
sen 27-5 millió pengőre lesz szükségünk. Na-
gyon szerény tehát ez az egymilliós kezdet, 
amivel a mostani költségvetés jelentkezik, de 
ennek ellenére határozott haladást jelent, meg-
indulást ezen a téren is a múlthoz képest. 
(Úgy van!) 

Visszatérve a kiindulópontra, hogy a nyolc-
osztályos iskola helyett én ma a hatosztályos 
elemi iskola teljes kiépítését szorgalmazom, ez-
zel nemcsak az országban nem állok egyedül, 
hanem a nemzetközi világban sem. A Genfben 
1934 júniusában megtartott III. nemzetközi ok-
tatásügyi kongresszuson, amelyen 36 állam kép-
viselője vett részt, megállapodásként mondották 
ki, hogy sokkal kevésbbé fontos az iskolázás-
nak magasabb osztályokra és magasabb élet-
korra való kiterjesztése, mint annak biztosí-
tása, hogy egy nemzet valamennyi tagja ré-
szesüljön egy bizonyos, minimális korig egy-
azon oktatásban. A leginkább hozzáértő, szak-
értő nemzetközi fórum tehát szintén arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy előbb a hatosz-
tályos népiskolát kell megvalósítani és csak 
azután kerülhet sor a nyolcosztályos iskola 
megvalósítására, ami természetesen nem aka-
dálya annak, hogy egyes városokban és más 
helyeken is nyolcosztályos iskolák már most 
létesüljenek. 

Racionalizálási kérdés az is, hogy a tanítók 
javadíilfnaikat teljes összegben kézhez kapják, 
mert hiszen a tanítók kötelességüknek nem tud-
nak megfelelni, ha rendes javadalmazásban 
nem részesülnek. (Úgy van!) Itt említem meg 
a felekezeti tanítók illetménykórdését. Elsősor-
ban az előadó úr foglalkozott hosszasabban a 
terményilletmények kérdésével. A kultúradó' 
eszméjét, vagyis , azt íi gondolatot, hogy a nép-

iskolai oktatás egy az egész országban minden 
lakosra arányosan kivetett kultúradó által ol-
dassék meg, elvileg mindnyájunknak helye-
selni lehet. Á kérdés az, hogy a pénzügyi hely-
zet ezt mennyiben teszi lehetővé. A jelen pilla-
natban nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
ennek a kultúradónak a kérdését megoldhassuk. 
Szeretnők, de egyelőre meg kell elégednünk 
azzal az átmeneti megoldással, amit a pénzügy-
miniszter úrral meg is tettünk. Ez tudniillik 
az az új rendszer, amely szerint az illetmény-
hivatal fizeti ki a felekezeti és községi tanítók 
illetményeit, úgyhogy a tanítóságot függetlení-
teni tudjuk az iskolafenntartók esetleges 
anyagi zavarainak hatásától. 

Ami a terményilletmény kérdését illeti, eb-
ben a tekintetben ma még nem tudok végleges 
válasszal szolgálni a t. Háznak. Folyik az adat-
gyűjtés, nagyjában együtt is van az anyagunk. 
A pénzügyminiszter úrral folytatandó tárgya-
lásaink eredményétől függ, hogy mit lehet a 
terményilletmények más értékelése tekinteté-
ben majd elrendelni. 

A másik irányban, a nemzetuevelés rend-
szerének javítása tekintetében is nagy lépése-
ket tettünk előre. A nemzetnevelés rendszeré-
nek javítása tulajdonképen három úton, há-
rom eszközzel történik. Egyrészt a tanrendszer 
revíziójával, vagyis a tanítási, tanulmányi 
rend, a tananyag, a tankönyvek újjászervezé-
sével vagy újjáalakításával, másodszor a tan-
erőképzés megjavításával és harmadszor a fel-
ügyelet és irányítás állandóságának és egysé-
gének biztosításával. 

Az első kérdésről itt részletesebben beszélni 
nem kívánok, mert hiszen ezt tavaly az 1934. 
évi XI. törvénycikk tárgyalása alkalmával igen 
részletesen kifejtettük. Előkészület alatt áll a 
középfokú és szakiskolai oktatásról szóló tör-
vényjavaslat. A . szakoktatásnál ne méltóztas-
sék csak a szűkebb értelemben vett szakisko-
lákra gondolni, mert hiszen én szakoktatás 
alatt sokkal szélesebb feladatot értek: a tömeg-
nevelésben érvényesülő szakirányzatot, vagyis 
a nagytömegek gazdasági irányú nevelését, 
ipari és mezőgazdasági nevelését, a magyar 
ifjúság nagy tömegeinek, a gyakorlati pályák 
felé való irányítását. (Élénk helyeslés és taps.) 

Felfogásom szerint elsőrendű nemzeti fel-
adat és elsőrendű nemzeti szükségletként je-
lentkezik az, hogy a magyar nép fiai minél 
nagyobb számban képeztessenek ki a mezőgaz-
dasággal szívesen foglalkozó kisgazdákká, ha-
sonlóképen ipari képzésben részesülő kisiparo-
sokká, kiskereskedőkké. 

Reformra szorul a tanítóképző-intézeti okta-
tás is, amint itt rámutattak: főleg javítandó a 
gazdasági irányú oktatás (Ügy van!), hogy az 
a tanító, aki vidékre, a tanyára kerül, mező-
gazdasági téren tájékozott legyen és tanács-
adója lehessen a népnek, ahogyan régen is az 
volt a tanító. (Helyeslés.) 

Hasonlóképen helyeslem, hogy a tanítók 
sportszerű kiképzésben részesüljenek, mert hi-
szen nekik a testnevelés terén valóban nagy fel-
adataik vannak s ha megfelelő kiképzésben 
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nem részesülnek, akkor ezeknek a feladataik-
nak megfelelni nem tudnak. 

A tanerőképzésnél rendkívül nagy súllyal 
kell érvényesítenünk azt a nevelőszellemet, 
amelyet a múltkor egyik beszédemben a nem-
zetnevelésügy alapjaként emeltem ki. Szilárd 
etikai alapon álló, erős nemzeti világszemléletű 
tanítókra és tanárokra van szükségünk, akik 
képesek lesznek elvégezni azt a rájuk háruló 
nevelőmunkát, amelyet a legkiválóbban mű-
ködő tanító és tanár sem tud kellő pedagógiai 
megalapozás nélkül ellátni, bármily elsőrendű 
feladatot teljesítsen is a maga szaktudománya 
terén. 

A tanerőképzéssel összefügg némikép a csa-
ládvédelem nagy problémája, amely a kor-
mánynak legfontosabb megoldandó problémái 
közé tartozik. Az egyke, a gyermekhalandóság, 
az ifjúsági betegségek, az ifjúság erkölcsi zül-
lése: mind olyan tünetek, amelyeknek megvan-
nak az erős gazdasági indítóokai, de végelem-
zésben mindezek elsősorban erkölcsi és lelki 
okokban gyökereznek. Ahogyan Illés képviselő-
társam kifejtette, lelki válság tünetei ezek és 
ezért szükséges, hogy ennek a lelki és erkölcsi 
válságnak gyökereit már a legfiatalabb gyer-
mekkorban felkutassuk. A tanítóknak, tanárok-
nak, lelkészeknek, az óvónőknek, továbbá az 
ápolónőknek, gondozónőknek és szülésznőknek, 
akiknek kezéből a legfiatalabb generáció az 
életbe kikerül, megfelelő etikai képzésére igen 
nagy súlyt kell helyeznünk. 

Ugyancsak a családvédelem kérdésével függ 
össze az iskolaorvosi probléma, amelynek meg-
oldását az egyetemek közegészségügyi pro-
fesszorai évek óta sürgetik, amely tekintetben 
a legutóbbi években bizonyos lépéseket tettünk. 
Megszerveztünk egy iskolaorvosi tanfolyamot 
és a jövőre nézve pedig a legkisebb pénzügyi 
nehézséggel megvalósítható módon meg fogjuk 
oldani az iskolaorvosi intézményt. Elszörnyű-
ködik az ember, ha azokat az eredményeket 
látja, amelyeket az egyetemek tudós tanárai 
egyes városok, egyes vidékek kis gyermekei-
nek rendszeres egészségügyi vizsgálatával pro-
dukálnak. (Úgy van!) E professzorok Vizsgála-
tának eredményeit ismerve, felelősségünk tel-
jes tudatában arra kell törekednünk, hogy az 
iskolaorvosi intézményt rendszeresítsük. 

A nemzetnevelési rendszer javításának har-
madik eszköze, mint említettem, a felügyelet 
és az irányítás rendszeresítése. Ezzel a kérdés-
sel legutóbbi törvényjavaslatom kapcsán, amely 
azóta törvényerőre emelkedett, részletesen fog-
lalkozott a t. Ház, ezért erre itt most nem fogok 
több szóval kiterjeszkedni. 

Az iskolarendszer újjászervezésével kapcso-
latban azonban szólanom kell a szelekció kér-
déséről, amely szelekciós elvet a középiskolai 
törvényben ós ebben a közigazgatási törvény-
ben is . érvényesítvén, több oldalról bírálatban 
és támadásban volt részem. Alapelv, hogy min-
den magyar tehetség előmenetele biztosítandó 
és minden magyar állampolgárnak biztosítandó 
az az elemi alapműveltség, amely nélkül a mai 
életstanda rdot nem erheti el; vagyis az elemi 

műveltségben mindenki és ezenfelül még széle« 
rétegek a gyakorlati életre vivő magasabb ne-
velésben is részesítendők. Értem itt legtágabb 
értelemben a széles rétegeket. Ezenkívül van 
egy más iskolatípus, amely az elméleti oktatás 
iskolája, ez a középiskola és a főiskola, amely 
iskolatípusok felfogásom szerint kizárólag a 
tehetségesek részére valók. Aki nem való a 
középiskolába tehetségének csekélyebb vagy 
egyoldalú volta miatt, az — nem győzőin elég-
szer hangsúlyozni — hasznos ós becsületes tagja 
lehet más, gyakorlati pályán a nemzetnek. 
(Ügy van!) Aki nem tud latinul megtanulni 
vagy a felsőmatematikát nem tudja megtanulni, 
az még igen alapos gyakorlati szakismeretekre 
tehet szert és értékes, hasznos munkás tagja 
lehet ennek a nemzetnek. Ebben az értelemben 
disztingválok a nagytömegeket nevelő iskolák 
és az elméleti, kevésebb embert nevelő iskolák 
között. Ezt a disztinkciót feltétlenül szükséges-
nek tartom. Szükségesnek tartom, hogy a sze-
gény gyermek az általános nevelési iskolákban, 
aminők a népiskola, a polgári iskola és egyes 
gyakorlati iskolák, olcsón alapos kiképzésben 
részesüljön. Azt is szükségesnek tartom, hogy 
az állam előmozdítsa minden tehetséges szegény 
gyermeknek, bárminő társadalmi rétegből is 
származik, az előbbrejutását a középiskolák-
ban, a főiskolákon és az egyetemeken, sőt azo-
kon is tiíl. (Élénk helyeslés.) 

Méltóztassanak megengedni, hogy így rövi-
den végigfutva ezeken a kérdéseken, megálla-
pítsam még azt, hogy a nemzetnevelés felada-
tait korán sem tartom az iskola falain belül 
befejezetteknek. A nemzetnevelésnek igen nagy 
feladatai vannak az iskolán kívül is. Az isko-
lánkívüli népművelődés feltétlenül szerves el-
gondolású törvény keretében lesz megoldandó. 
Kétségtelen dolog, hogy a probléma megoldásá-
nak többféle szempontból igen nagy jelentő-
sége van. A kérdés kulturális jelentőségét 
felesleges bővebben magyaráznom. A magasabb 
etika és a helyes világszemlélet kialakítása 
tekintetében ennek a rendszeres népmüvelésnek 
a. jelentőségét nem kell magyarázni. Szociális 
tekintetben éppen a családvédelmi és egészség-
ügyi problémák szempontjából igen nagy jelen-
tősége van a népművelésnek, hasonlóképen 
megvan a maga gazdasági jelentősége a mező-
gazdasági és az ipari ismeretek terjesztése ál-
tal. Azonkívül összefügg az iskolánkívüli nép-
művelés a testnevelés problémáival. Az isko-
lánkívüli népművelés és az iskolánkívüli test-
nevelés intézményei között szerves összefüggés 
teremtendő. A leventeintézmény és az iskolán-
kívüli népművelés alapiskolája összeköttetésbe 
hozandó és az a szellemileg is képzett és testi-
leg megizmosodott leventegyerek, aki kikerül 
ebből a képzésből, jó anyaga lesz a későbbi 
rendszeres népművelésnek. Az adatgyűjtés 
ebben az irányban már folyik. 

A testnevelés két irányító elve: a nemzeti erő 
fokozása és a nemzeti értékek beállítása a nem-
zetközi viszonylatba, a nemzetközi versenybe. 
A nemzeti erők fokozását az ifjú nemzedékek 
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osztrák kormány között megköttettek, a spiri-
tuális világfelfogás térhódításának a következ-
ményei. A gazdasági és politikai kapcsolatok 
e felfogás világában csak akkor érvényesülhet-
nek, csak akkor állandósulhatnak és csak ak-
kor lehetnek eredményesek, ha szellemi kapcso-
latokkal vannak alátámasztva, ha lelki rokon-
szenv, lelki kapcsolat keletkezik az egymással 
gazdaságilag, vagy politikailag szerződő felek 
között. Ez a spirituális világszemlélet érvénye-
sül, amikor a lelki és erkölcsi tényezők elsőbb-
ségét ma világszerte hangoztatják és amikor 
éppen a meggyőződés folytán az etikai és vi-
lágszemléleti nevelés elve nyomult előtérbe. 
Korunknak ez az új spirituális világszemlélete 
reakció, de a szó legnemesebb értelmében vett 
reakció a túlzott materializmussal szemben 
(Ügy van!), azzal a materiális világszemlélettel 
szemben, amely az emberiség és a nemzetek 
életének irányító elvét a materiában, az anyag-
ban látta. Ezzel az új spirituális szemlélettel 
szállunk mi harcba, nem a materializmus, a 
materiális világfelfogás híveivel, hanem a mate-
riális világszemlélet következményeivel, a tel-
jes lelki dezorganizációval. (Élénk tetszés és 
taps.) Ehhez a küzdelemhez kérem a t. Ház tá-
mogatását, amikor a kultusztárca költségveté-
sének a nemzetnevelés jegyében fogant számai-
hoz hozzájárulásukat kérem. (Élénk helyeslés 
és taps.) Kérem a költségvetés általánosságban 
és részleteiben való elfogadását. 

rendszeres testi, erkölcsi és jellemnevelését 
a tömeges iskolai testneveléssel érjük el, míg 
a másik célt: a nemzeti értékek beállítását 
a nemzetközi viszonylatba, a nemzetközi verse-
nyeken való pozíciószerzést a specifikus sport-
egyéniségek kiképzése által. Tehát van tömeg-
nevelés és speciális képzés éppen úgy, mint 
minden szakoktatás terén. A szükséglet ennél-
fogva kétféle: az egyik, a tömegnevelés a gyer-
mek testi nevelésének céljait szolgálja, a másik 
pedig azoknak a társadalmi sportszervezetek-
nek támogatása, amelyek hivatottak azután a 
speciális képzés nyújtására. Az első feladatot 
iskolai pályák, tornacsarnokok, uszodák és 
egyéb ifjúsági sportintézmények létesítésével, 
a másikat pedig az annyiszor sürgetett sport-
egyesületi sportpályák, sportcsarnokok, a bu-
dapesti Nemzeti Sportcsarnok és a Nemzeti 
Stadion megépítésével véljük elérhetőnek. 

Ezek után a színházakról, mint nemzetnevelő intéz-
ményekről beszélt Hóman Bálint kultuszminiszter, 
m a j d így folytatta: 

A nemzet vezető rétegeinek rendszeres neve-
lését célozzák a külföldi kulturális kapcsolatok, 
a kulturális egyezményeknek az a rendszere, 
amely a legújabb időben divatba jött. Ezek-
ről a közeli napokban lesz szerencsém négy 
törvényjavaslat kapcsán a t. Házban nyilat-
kozni, most csupán annyit akarok kiemelni, 
hogy ezek a kulturális egyezmények, amelyek 
köztünk és az olasz, a német, a lengyel és az 

A cserkésznap egyik kedves bemutatója a kis cserkészek rántottasütése volt. 
Hóman Bálint kultuszminiszter mosolyogva szemlélte.a kis szakácsokat. 
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JELLEHKÉPZÉ8 AZ ISKOLÁBAN. 
í r t a : SZÉKELYNÉ SOLYMOS BEA. 

H óman Bálint kultuszminiszterünk nagy kon-
cepcióval s a jövőbe látó tekintettel az ifjúsági 
nevelés zászlójára tűzte a jelszót: „intenzívebb 
jellemképzést az iskolákban". 

Erjedésben érő új korszak készül a nagy 
kozmosz üstjében, melynek állandó mozgásban 
lévő folyamata átremeg a ma élő emberiség 
minden életmegnyilvánulásán. A mentalitás 
régi keresztmetszetét szembeállítja egy újonnan 
formálódzó mentalitással, ami egyben azt is 
megmutatja, hogy a régi plusz és mínusz kö-
zött kevesebb ür tátongott, mint manap. Min-
den új korszak ciklónos forgószelével hatvá-
nyozottabban ellenálló erők képesek csak szem-
beszállni, megbirkózni. A békés világ passzivi-
tása bizonyos, egy sémára konstruált jellem-
komplexumokat termelt ki. Ám a két utolsó 
évtized s az ebből sarjadzó jövő új jellem-
konstrukciót követel. Mondhatnánk röviden: 
új korszak, új mentalitás. 

Ez a mentalitás szintén a bölcsőből indítja 
az embert a koporsó felé vezető útjában. Már 
az első életmegnyilvánulások, a csecsemő szok-
tatása, a vele való bánásmód a jellenifejlesztés 
szolgálatába állít mindenkit, aki a gyermek-
kel foglalkozik. 

Az iskolában már bizonyos fokig megalapo-
zott anyagot kap a tanító kézhez. Az ő dolga 
ott kezdődik, hogy ezt az anyagot szelektálja. 
Ezen a vonalon is vannak „kezdők" és „hala-
dók". Éles megfigyelés, mérhetetlen türelem 
és pszichoanalitikai felkészültség nélkül nem 
foghat bele egy tanító sem a jellemképző mun-
kába. 

Nagyszerűen megkonstruált tantervünk a kor 
szavát úgyszólván megelőzve, minden egyes 
tantárgy keretében talál alkalmat e szent cél 
szolgálatára, de ha jó recept után rossz ételt 
tálal be a szakács, az nem a recept hibája. A 
leghíresebb Stradivárius-hegedüből sem tud 
élvezhető muzsikát kicsiholni a hozzá nem értő 
játékos. Ezért fontos, hogy a tanító önmagá-
ból adja hozzá a tantervhez s az „Utasításhoz" 
azt, amit annak a tanácsai, szabályai, tervei, 
elgondolásai s útmutatói a kiviteltől várnak. 

A Néptanítók Lapjának főszerkesztője, az 
országos nevű pedagógus, Drozdy Gyula sza-
vaira hivatkozván, meg kell állapítanunk, hogy 
a lelki nevelés egyik legfontosabb eszköze a 
preventív intézkedés. Tehát megelőzni a jellem-
kepződés helytelen irányban való elcsúszását. 
Ez~TT jelszó legyen gát, kínai fal, amelyen ke-
resztül nem hatolhatnak a jellemet kikezdő 
veszélyek. De ennek a gátnak, ennek a kínai 
falnak köveit jellemerőnk ragasztó malterjával 
állítsuk össze. 

Mindenekelőtt a legszemléltetőbben, a leg-
élénkebben demonstrál a gyermeklélek előtt a 
jó példa és a következetesség. Ezt lássa a szülői 
házban és az iskolában egyaránt. 

Egyik római konzulról, Manliusról, olvassuk, 
hogy a saját fiát kivégeztette, mert hazájának 

törvényeit durva módon megsértette. Ö, mint 
a törvény őre, feláldozta édes vérét, egyetlen 
gyermekét s ezáltal önmagát, az apát sújtotta 
a legmélyebben. Ez a hajthatatlan jellemű ró-
mai polgár emléket állított példaképével a ké-
sőbbi korszakok elé is. 

Foerster „Weltkrise und Seelenkrise" c. mü-
vében a világ új jellembeli mentalitásának 
alapjául a krisztusi erényeket követeli s jel-
szavai: „Ordnung, Solidarität, Disziplin, 
Treue". — Rend, összetartás, fegyelem, hűség. 
A háborúk örökre való elnémitását tűzi e kor-
szak elé, mint a legfontosabb feladatot. Ebben 
a művében azt is hangoztatja, hogy a háború 
a leszögezett jellemalkotó erőket egytől egy ig 
letöri s pont azok ellenkezőjére törekszik. 

Tehát a dekadenciát kitermelő, destruktív 
mozgalomnak, a háború szellemének kiirtását 
már az iskolapadokban meg kell kezdenünk. 
Igaz, hogy a magyar lélek mentalitásával 
paradox módon látszik szembeszállni ez a té-
tel, mert nemzetünk ezeresztendős fennállása 
alatt folytonos vérontással válthatta meg létét. 
Ám ez csak látszat. Az igaz valóság: a nyilt 
lelkű magyar faj békeszeretete erősebb minden 
más nemzeténél. De az új világnézlet éppen 
ezektől a feleslegesnek látszó vérontásoktól 
akarja megkímélni az emberiséget. A magyar 
már zsenge gyermekkorában lett hozzászok-
tatva ahhoz a gondolathoz, hogy egyéni bátor-
ság, személyes önfeláldozási készség, harcias 
képességek előznek meg minden mentalitást. 

Azonban az idő perpetuum mobiléje nem áll 
meg s mindig hoz valami újat. Már Arany 
János Toldija a trilógia utolsó részében csüg-
getegen tekint vissza híres kalandjaira, az 
egyéni bátorságra, testi ügyességre, jellem-
kristályokra, — mert az ész találmánya, a 
puskapor nem hajlik meg az egyéni bátorság 
előtt s egyformán söpri az útjába kerülőt, le-
gyen az Toldi, vagy nem Toldi. 

Ám azóta is e nagyszerű emberi tulajdonsá-
gokkal szemben felvette fegyverét az ész, a ta-
lálékonyság s az emberi elme horizontjának 
kitágulása meghozta a rakétakocsikat, a halál-
sugarakat s az országokat percek alatt elpusz-
tító; bombákat. Ismét egy paradoxnak látszó 
helyzet. Pedig e szörnyű pusztító találmányok 
az emberi örök béke állapotát készítik elő s 
azt siettetik. Milyen kis hányadot képvisel 
ezekkel szemben a jellembeli felkészültség? 
Tehát a kor szava int, hogy az egész vonalon 
alkalmazkodó, líj köntösbe kell öltöztetni az 
emberi életeket. 

Napjainkban körülöttünk bonyolódik, ala-
kul, forr az új világszemlélet megalapozása, 
melyben az úgynevezett diplomaták viszik a 
vezérszerepet. Az ész, a tudás, a műveltség, a 
szellemi erők összemérkőzése próbálkozik a 
nemzetek egymáshoz való közeledésével, ösz-
szebékiilésével s az emberiség jólétének érdeké-
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ben a harmonikus együttműködés céljait min-
den szellemi eszközzel szolgálni igyekszik. 

Nem érdektelen, hogy a gyermek figyelmét 
már az iskolapadokban erre az új törekvésre 
irányítsuk. Már zsenge korban szokja meg a 
gyermek, hogy a régi mentalitáshoz, atyáink, 
őseink jelleméhez még hozzá kell tennünk a 
Foerster szerinti erkölcsi pluszokat is: a rend, 
az összetartás, a fegyelem és a hűség erőit, 
melyeket a nagy világ, a jövő emberiség szint-
jére emel a krisztusi bölcsesség, emberszeretet 
és magasrendűségre törekvő tudás. 

Az iskolai fegyelemnek a jellemképzésre ható 
erőit elsősorban az amerikai pedagógusok is-
merték fel, melynek következtében ők irányí-
tották! a nevelést először az ifjúság szociális 
kiképzése felé. Igaz, hogy a kérdés nehézségei-
vel birkózó eljárásokat bizonyos pszichológiai 
és etikai szempontokból kritika tárgyává is le-
hetett tenni, de mégis ők hívták fel a figyel-
met az iskolai nevelés új korszakára. Az új és 
régi irányelvek között legtalálóbban ver hidat 
Foerster e megállapítása: „Ne a társadalmi 
fejlődés legyen a jellemképzés célja, hanem 
fordítva: a jellemerők ideáljai irányítsák a 
társadalmi fejlődést". 

Vagyis a jó pedagógus az ő aranyhídján a 
régi erkölcsi ideálok alakjait még feldíszíti az 
új lelkierőket követelő tulajdonságok bíbor-
palástjával. Ezért kell a tanítónak a korszel-
lemmel haladni, minden emócióról tudomást 
szerezni, mint pszichológus azt magában elrak-
tározni, féldolgozni, a tiszta ész kritikájával 
és a meleg szív szeretetével átszűrni s kellő 
adagolásban és alkalmakkor tanítványai lel-
kébe átplántálni. 

A jellemképző erők egyike az esztétikai ne-
velés is, melyben nem minden gyermeknek le-
het része a szülői házban. Azért a tanító fel-

adata ezt is pótolni. Az emelkedettebb világ-
nézet. későbbi életünk minden megnyilvánulá-
sára ráüti a maga szépítő, nemesítő bélyegét. 
De ez az esztétikai nevelés ne csak a külső 
szépségekre és benyomásokra irányuljon, ha-
nem a belső szépségek, a lelki erők és tulaj-
donságok iránti hódolatot is neveljük a gyer-
mek lelkébe. Különösen leányok nevelésénél 
fordítsunk figyelmet arra, hogy az élet eszté-
tikai szépsége mellett lássák meg a támoga-
tásra, segítségre szoruló ellenkező végletet, a 
szánalomra igényt tartó nyomort, betegséget s 
a többi árnyékát az élet szépségeinek, s jellem-
erőkkel győzzék le az undort és félelmet. Erre 
szükség van a betegszobákban és a szűkölkö-
dők nyomortanyáin is. Hivatkozzunk Szent 
Erzsébet, de különösen az árpádházi magyar 
szentek tündöklő példáira. Csakis magas lelki 
kultúrával tudunk a mélybe segítőként leha-
jolni. Tehát az esztétikai célkitűzés mellett sze-
repeljen az új kor követelményeképen egyenlő 
arányban: az igaz meglátás és a valóságok 
helyes felismerése is. 

A lelki erők összeegyeztetése az életre való 
nevelés alapja. 

E cikkem keretében csak nagy vonásokban 
foglalkoztam a jellemképző erőkkel, melyeknek 
részletezése több cikkre való anyagot tenne ki. 
Mint ahogy a világeszméket kitermelő láng-
lelkek oly nagy szónokok, mint pl. Clay, vagy 
Chatam, oly nagy zeneszerzők, mint Händel 
és Rossini, oly nagy építészek, mint Wren és 
De Quincey s a többi híresség is csak lépésről 
lépésre haladtak céljuk felé — éppúgy a jó 
tanító is csak fokról fokra építhet a rábízott 
gyermek jellemén. És ha csak egy téglával 
gyarapította azt, büszkén gondolhat rá, hogy 
az emberiség legpompásabb dómjának, az em-
beri jellemnek volt építő munkása. 

A FÉNYKÉPEZÉS A TAIÍTÁS §ZOLGÁLATÁB49í 
í r t a : DROZDY G Y U L A 

É r d e k e s újítással foglalkozik az egyik angol 
tanügyi folyóirat. A cikkíró azt mondja, hogy 
több angolországi iskolában a gyermekek tan-
eszköze eggyel szaporodott, mégpedig a fény-
képezőgéppel. Ezekben az iskolákban minden 
gyermeknek megvan a maga kis fényképező-
gépe és fényképalbuma, amelybe mindannak a 
képe belekerül, ami a tanítás anyagával össze-
függ s ami lefényképezhető. Néhány példát fel 
is sorol a cikkíró. í gy pl. a gyermekek le-
fotografálják az utca forgalmát, a jellegzete-
sebb útkereszteződéseket, a közlekedési rend-
őrt, a város nevezetesebb utcáit, szebb, jellem-
zőbb épületeit, tereit, szobrait, parkjainak 
megkapóbb részleteit, a gyárakat, az azokból 
kijövő munkásokat, a víz partján a személy-
szállító- és teherhajókat, az áruk, termények 
ki- és berakását, szállítását. Szóval mindent, 
mindent, ami érdekes és tanulmányi szempont-
ból megörökítésre méltó. 

A fényképalbum felhasználásáról is szó van 

abban a cikkben. Mégpedig az, hogy tanítás 
közben valamennyi gyermek maga elé teszi 
fényképalbumát, a megfelelő oldalon kinyitja 
s így kényelmesen szemlélheti annak a képét, 
amiről tanítás közben éppen szó van. Azokban 
az iskolákban az összefoglalások is a fénykép-
gyűjtemény alapján történnek. A gyermekek 
forgatják a fényképalbum lapjait, nézegetik a 
képeket, miközben lelkükben felújul mindaz, 
amit azokról hallottak, tanultak, tudnak. S ami 
a fő, a fényképeket az életbe is magukkal vi-
szik s valahányszor az albumot forgatják, a ta-
nultak mindannyiszor felújulnak lelkükben, 
ami a legjobb ismétlés, a legtökéletesebb meg-
rögzítés. 

Ez valóban érdekes és értékes újítás! Bele-
illik ettől a technikai csodáktól telített vi-
lágba. Szinte vágyódik a lelkünk, hogy7 ezt az 
angol újítást mi is átvegyük, megvalósítsuk. 
Sőt tanítói lelkünk az angol példákkal sem 
elégszik meg, hanem tovaröppen, miközben ke-
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rés, kutat és talál sok-sok olyan területet, ami 
nevelési és tanítási szempontból valóban a 
fényképezőgép lencséje s a gyermek fénykép-
albumába való. Nézzünk egy kicsit körül kör-
nyezetünkben meg az egyes tantárgyak anyag-
halmazában, hogy nálunk mi minden volna a 
gyermek fényképalbumába való. 

Az I. osztályban az otthonról, a családról, an-
nak munkájáról, örömeiről, bánatairól beszél-
getünk. Nevelési szempontból mennyit, de 
mennyit jelentene az, ha a gyermek albumának 
első oldalán ott volna a családi ház, az édes-
apa, édesanya, a testvérek képe. Aztán oda-
kerülne a Bodri, a Cirmos, a Szellő, a Szürke, 
a Csákó meg a baromfiudvar, egy-egy meg-
kapó, jellegzetes, vonzó jelenete. Pl. a lova-
kat kocsiba fogó, szántani, vetni induló édes-
apa, a konyhában szorgoskodó, vagy a teknő 
mellett ruhát mosó édesanya, a bölcsőben alvó 
kisbaba, az ajtó előtt hasaló kutya, a létrán 
padlásra induló cica stb. Beszélgetés közben 
milyen könnyű volna ezeket a képeket életre 
kelteni, hozzájuk érzelmeket, gondolatokat, is-
mereteket kapcsolni. 

Ha ez megvolna, micsoda könnyű lenne meg-
oldani az utasításnak azt a követelményét, 
hogy mindig konkrétumokról, tehát ne a csa-
ládról, hanem a gyermek családjáról, az ö 
édesapjáról, édesanyjáról s azok életéről, mun-
kájáról beszélgessünk. így valóban konkrétu-
mokhoz lehetne fűzni a családdal kapcsolat-
ban felindított érzelmeket. Egy-egy derűs, meg-
kapó jelenet arról, ami otthon a családban tör-
ténik, csak mélyítené az otthon, a család szere-
tetét s később egy végtelenül yonzó és ked-
ves emlék lenne. Hányszor, de hányszor újulna 
fel meglett korban, meghitt beszélgetés közben 
egy-egy édes emlék, ami a multat őrzi s ami 
a családi tradíciót, a szeretetet ápolja! Ezzel az 
iskola valóban a jövőre, az életre nevelne. 

Belekerülne ebbe az albumba néhány kép az 
iskolából, annak életéből is. Maga az iskola, a 
tanterem, a kert vagy udvar egy-egy zuga, az 
iskolatársak, a tanító képe, az iskolai élet egy-
egy kedves, vonzó jelenete. Olyanok, amelyek-
ről beszélgetni szoktunk s amelyeknek emlékei 
erősítik azokat a nevelési hatásokat, amelyeket 
beszélgetés közben kiváltunk. 

A község, a környék is nyújtana elég meg-
rögzítésre valót. A templom, a községháza, a 
hősök szobra, a temető, a község bel- és külső 
területének jellegzetesebb, megkapóbb részletei. 
Az emléktáblák, a történelmi emlékek, a leg-
régibb ház, a rendes és rendezetlen udvar, a mi 
kereskedőnk boltja, a mi iparosunk műhelye, 
ismerőseink háza, a virágzó rét, a liget, az erdő, 
a határ a dolgozó néppel, a község nevezetesebb 
emberei, mind, mind kedves, találó életképek-
ben. Ha ezek megvolnának, akkor valóban nem 
a községről, hanem a mi községünkről be-
szélgethetnénk az iskolában. A község meg-
szerettetését pedig nemcsak a beszéd- és érte-
lemgyakorlati órákon nyújtott hatások szolgál-
nák, hanem azok a felújítások is, amelyeket a 
lélek a képek nézegetése közben végez. 

Még az olvasmánytárgyalás keretében is bő-
séges helyet kaphatna a fényképezés. Pl. Ha 
olyan olvasmányokat tárgyalunk, amelyeknek 
tartalmát dramatizálással mélyítjük, a dramati-
zálás egy-egy jelenetének képe kerülhetne az 
albumba. Vagy: Azokhoz az olvasmányokhoz ké-
szíthetnénk illusztrációkat, amelyeknek tartal-
mát a környezettel hozzuk kapcsolatba. Ilyenek 
lehetnének: egyes természeti, gazdasági vagy 
földrajzi képek, úgy, amint azt a helyi adott-
ságok nyújtják. 

És így tovább! Ha végighaladunk a többi 
tantárgy tantervi anyagán, nem egy, hanem 
sok-sok albumravaló anyagot találhatnánk. 

De hiszen az ember teste és lelke maga is 
fényképezőgép s tudatunk nem más, mint fény-
képgyüjtemény. Amit a szem, a fül, a szaglás, 
a tapintás felfog, arról fotográfia készül a lé-
lekben. Igaz, hogy ezzel a hasonlattal egy kis 
baj van, mert a lélekbe kerülő képek sokszor 
összeolvadnak, korrigálódnak minden retusálás 
nélkül is. Sőt a képek benn az albumban el is 
homályosodnak, onnan . el is tűnnek, ha nem 
forgatjuk, nem nézegetjük, nem hívjuk elő 
hosszú időn át. A képzetek raktára a lélekben 
is gyarapszik úgy, amint érzékszerveinkkel min-
dig újat és újat fotografálunk közéjük. S a lé-
lek, az a titokzatos valami, azt rendezi is. Min-
den képet abba a csoportba helyez, amelyikbe 
éppen beleillik. 

Az a valóságos fényképalbum, amelyet az az 
angol emleget, tehát kitűnő segítő eszköze le-
het a léleknek, mert segíti a megrögzítésben és 
segíti az elrendezésben is, meg — mint mondot-
tuk — alkalmas .eszköz a felújításhoz is. 

De még tovább is mehetünk ennél! Tudjuk, 
hogy a megfigyelésre "Való szoktatásnak nagy 
szerepe van a nevelésben. Aki valamit meg tud 
figyelni, ha a lényegest a lényegtelentől meg 
tudja különböztetni, az már annyit jelent, hogy 
tanulni is tud. A fényképezés pedig a megfigye-
lésre, a lényeges kiválasztására igen jó eszköz. 
Aki valamit le akar fényképezni, az előbb 
figyelget, válogat. S figyel akkor is, ha már 
megtalálta a lényegest s a fényképezőgép ke-
resőjébe pontosan be akarja azt helyezni. És a 
megfigyelési készség fejlődik akkor is, mikor 
a kép előhívás közben előtűnik s a fényképező 
vizsgálgatja, ami nem más, mint a képnek a 
lélekben levő képzeleti képpel való összehason-
lítása. Ennek pedig feltétlenül nagy a pedagó-
giai értéke. 

Amint ezekből látjuk, a fényképezés valóbán 
kiváló eszköz lehetne a modern iskolában. D e ! . . . 
Hol van az a magyar iskola, amelyben el le-
hetne azt érni, hogy minden gyermeknek legyen 
fényképezőgépe s a fénykép felvételéhez és ki-
dolgozásához szükséges anyaga, mikor még a 
tankönyveket s a legszükségesebb taneszközö-
ket is, fájdalom, igen sok magyar gyermek nél-
külözi. S ne gondoljuk azt, hogy a fényképező-
gépek és a fényképezéshez szükséges anyagok 
beszerzése csak nálunk ütközne leküzdhetetlen 
nehézségekbe. Valószínű, sőt egészen bizonyos, 
hogy minden angol gyermeknek sincs fényké-
pezőgépe. Olyan iskola, amilyent az az angol 
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említ, igen kevés lehet Angliában is. Messze 
van még az az idő, hogy a. fényképezőgép mint 
kötelező taneszköz szerepeljen bármely ország 
iskolájában. Hogy értékes, hogy kívánatos 
lenne, az el nem vitatható. Jó volna, ha tehet-
nénk, de lehetetlenségek, elérhetetlenségek után 
mégsem vágyakozhatunk. 

Hanem azért mégis lehetne keresnünk valami 
megoldást, hogy a fényképalbum pedagógiai 
értékét kiaknázhassuk. Valami közös beszer-
zésre gondolok, mégpedig az osztály, esetleg az 
egész iskola szerezne be egyetlen gépet. Nem 
valami értékeset. Ma már a kisebb, az olcsóbb 
gépek között is vannak jók, használhatók, 
amelyek a célnak megfelelnének. Az anyag be-
szerzése is közösen, esetleg az iskolának vala-
mely pénzforrásából történnék s a képek sok-
szorosítását a tanító és a gyermekek közösen 
végeznék s így minden gyermek hozzájuthatna 
egy-egy fontosabb képhez, amelyet beragaszt-
hatna albumába. Sőt egyelőre még a fénykép-
albumig sem mennék. Igen sok magyar nép-
iskolában megvan már a gyermekeknek az 
úgynevezett „mindenesfüzetf'-e, amibe rövid 
följegyzések, rajzok kerülnek. Kevesebb isko-
lában van meg, de mindig jobban terjed a „kép-
gyűjtemény", ami abból áll, hogy a gyermekek 
a képeslapokból kivágják s külön füzetbe be-
ragasztják az érdekes és pedagógiai szempont-
ból értékes képeket. Mind a kettő értékes, 
mondhatnók: nélkülözhetetlen eszköz és nagy-
ban pótolja a fényképezőgépet, a fényképalbu-

mot. De mennyit nyernének ezek értékben, ha 
közbe-közbe belekerülnének ezekbe a füzetekbe 
olyan fényképfelvételek, amelyek a gyermek 
környezetéből valók s amelyyeket azért készít-
tettünk, mert érdemesek arra, hogy megrögzít-
sük s mert a tanultakkal szoros kapcsolatban 
vannak. Míg a képeslapokból összegyűjtött ké-
pek rendszerint a valóságban nem szemléltet-
hető felvételek, addig a saját felvételeink a köz-
vetlen környezetet rögzítik meg. Mind a kettő-
nek a gyermek lelke ad tartalmat. Kétségtelen, 
hogy a közvetlen környezet képeinek nézegetése 
nagyban elősegítené a valóság elképzelését a 
távolabbi képekről, amelyeket összegyűjtött, de 
valóságukat nem látta a gyermek s ez is jelen-
tős pedagógiai érték volna. 

Olvasunk, hallunk újításokról, amelyekről 
tudomást kell szereznünk. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy nekünk feltétlenül követnünk 
kell, mert ha nem követjük, elmaradunk. Az 
okkeresés, a mérlegelés azonban tanácsos. S ha 
abból, amit értékesnek tartunk, valamicskét 
megvalósíthatunk, máris nyereség. Ilyen a fény-
képezés és a fényképalbum kérdése is. Aki va-
lamit megvalósíthat belőle, valósítsa meg. Ahol 
azonban nehézségek vannak, ott ne adjon gon-
dot az iskolai fényképezés, ami jó eszköz lehet, 
de elérhetetlen. És mennyi, de mennyi jó esz-
köz van még, ami kellene, ami jó volna, amit az 
élet kívánna, és mégis maga az élet szól bele. 
amihez pedig nekünk minden körülmények kö-
zött alkalmazkodnunk kell. 

A 9 Í E \ E L É i B Ö M ^ E L E T Ó E k 
S Z Ü K S É O E S S É C Í E 

Irta : DR. JOHN DEWEY, a nevelés bölcseletének tanára a new-yorki egyetemen 

E z a kifejezés: progresszív (haladó) nevelés, 
ha nem is tiltakozás, de legalább is az ellentét-
nek kiemelése volt azzal a régebbi neveléssel 
szemben, mely többnyire merev volt tanmene-
tében, a tekintélyen alapult módszereiben és 
tétlenségre meg emlézésre szorította a tanuló-
ifjúságot. Ám a nevelés bölcseletének vizsgálat 
alá kell vennie ezt az új nevelőeszmét is, amely 
ekként a tiltakozáson, a visszahatáson s az el-
lentéten alapszik. Mert közfelfogás szerint a 
nevelés bölcseletének a feladata, hogy meghatá-
rozza, milyen is legyen a nevelés, erre azonban 
ez a tudományág is csak úgy képes, ha előbb 
számot vetett a most tényleg folyamatban lévő 
neveléssel. 

Viszont a nevelés bölcseletének megalkotása 
előtt meg kell ismerkednünk az emberi termé-
szettel, a mostani társadalom hatóerőivel, nem-
különben azokkal az eljárásokkal, amelyek út-
ján a közönséges nyersanyagokból értékesebb 
dolgokat lehet előállítani. Ha tehát szükségét 
érezzük a nevelés bölcseletének, alapjában véve 
annak a szüksége jelentkezik, hogy tudni akar-
juk, mi is a nevelés. Fürkésznünk kell amaz 
esetek után. amelyekben a kívánatos képessé-
geknek valóságos fejlődése mutatkozik s ezután 
kilesnünk, hogy ez a fejlődés miképen ment 
végbe; majd kiterveljük, hogy a használt pél-

dányképeken minő folyamatok játszódtak le s 
ehhez szabjuk további erőkifejtéseinket. Ennek 
a vizsgálódásnak és tervelgetésnek szüksége a 
nevelés bölcseletének a szükséges volta 

Mi a nevelés? 
A nevelés mindenekelőtt a fejlődésnek, a nö-

vekedésnek a folyamata. S ennél nemcsupán az 
eredmény, hanem maga a folyamat, a procesz-
szus is fontos. Egészséges ember alatt nem va-
lami befejezett állapotot értünk, hanem bele-
foglaljuk azokat a folyamatokat és tevékenysé-
geket is, amelyeknek révén az illető továbbra 
is egészséges marad. Hasonlókép tanult ember-
nek tekintjük azt, aki még további fejlődésre, 
még intenzívebb neveltség elsajátítására képes. 

De tisztáznunk kell, mit értünk fejlődés, nö-
vekedés alatt. A régibb nevelésbölcselők, Rous-
seau és követői, gyakran éltek azzal az analógiá-
val. hogy a nevelést a magnak fejlett növénnyé 
szökellésével hasonlították össze. S tették ezt 
annak a következtetésnek a kedvéért, hogy az 
emberi lényben szunnyadó képességek rejlenek, 
amelyek csak külső beavatkozás nélkül hozzák 
meg a maguk virágait és gyümölcseit Így ju-
tottak a természetes fejlődés fogalmára, ellen-
tétben az irányított növekedéssel, amelyet mes-
terkéltnek tartottak. 
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Felfogásuk azonban két szempontból is téves 
voIT. Teves volt annyiban, liogy a növénymag 
növekedési lehetőségei nagyon is korlátoltak a 
sokkalta hajlékonyabb és gazdagabban meg-
áldott emberi lénynek sokirányií fejlődési ké-
pességeihez mérten. De téves volt azért is, mert 
még a növényi mag sem fejlődhetik pusztán 
saját magától, az ő növekedése is rajta kívül-
álló feltételektől és erőktől függ. Élet és növek-
vés csak úgy válik lehetségessé, ha a veleszüle-
tett erők kölcsönhatásba jutnak a környezet 
hatóerőivel. A tény az, hogy a fejlődés, még a 
növényé is, kölcsönhatáson múlik, kölcsönhatá-
son az egyed és a környezetet alkotó föltételek 
s erők között. A satnya tölgy, a néhány fony-
nyadt csövön silány szemet hozó tengeri épp-
annyira az ú. n. természetes fejlődésnek a pro-
duktuma, mint a dúslombú fa vagy a kiállítá-
son díjat nyert kukoricacső. Az eredményben 
mutatkozó különbség egyfelől öipklött hajla-
moknak és képességeknek, másfelől pedig a 
környezetnek tulajdonítandó. S még a legkivá-
lóbb csemete is elpusztul vagy hitvány gyü-
mölcsöt hoz, ha saját képességei nein kerüljek 
kölcsönhatásba a környezetnek kedvező fölté-
teleivel (világosság, nedvesség, levegő stb.). 

Minthogy tehát minden kölcsönhatásnál két 
tényező szerepel, a nevelésnek is mind a kettő-
vel számolnia kell. A hagyományos iskola ép-
pen ott vétette el a dolgát, hogy módszereinek és 
tanmenetének megalkotásánál nem vette figye-
lembe a különböző egyének eltérő képességeit 
és szükségleteit. Azt hitte, hogy — legalább is 
á nevelésben — mindenik emberi lény egy-
forma, akár a lencse meg a lencse, s ezért egy-
azon tanításra fogta valamennyit. 

Ki kezdeményezzen, a tanító-e 
vagy a tanítvány? 
Azt is szem elől tévesztette a régi nevelés, hogy 

a fejlődés kezdeményezésének a növendék szük-
ségleteiből és képességeiből kell kiindulnia. A 
fejlődésre vezető kölcsönhatásnak legelső lép-
csője a tapintócsápok' kinyújtása, vagyis az 
egyénnek az a — kezdetben tudattalan — erő-
feszítése, hogy megszerezze az anyagokat, ame-
lyeket ébredező képességei megkívánnak avég-
ből, hogy működésbe lépjenek és kielégülést ta-
láljanak. Akárcsak testünknél, ahol a legelső 
szükséglet az éhség, kapcsolatban a táplálék 
fölvételének s megemésztésének a képességével, 
aminek híján még a legtáplálóbb eledel is ha-
szontalan. 

Ha igazi jó nevelőrendszerünk volna, nagyon 
furcsának találnók azt a különben általános vé-
lekedést, hogy az emberi elme természettől 
fogva idegenkedik a tanulástól s csak meg-
félemlítéssel vagy hízelkedéssel kapható rá. 
Mindenik, még a legzsengébb elme is, hol ter-
mészeténél, hol öröklött hajlamainál fogva ke-
resve-keresi azokat a tevékenykedési módokat, 
amelyek képességeinek határain belül esnek, 
hisz még a csecsemőnek a teste is csak alvás 
közben marad tétlen. Mindössze azt a nehéz és 
kényes problémát kell megoldani, hogy adott 
időpontban kiváltképen minő hajlamok keres-
nek kifejezést és mely anyagok meg módszerek 

a legalkalmasabbak az igazi nevelő fejlődésnek 
megindítására és irányítására. 

Annak megállapítása után, hogy a tanulásra 
és a fejlődésre a tanulóból kell a kezdeménye-
zésnek kiindulnia, nyilvánvalóan téves a ha-
gyományos nevelésnek a módszere, amelynél a 
tanító szabja meg, a tanítvány meg csak be-
fogadja az anyagot. Ha ekként figyelmen kívül 
hagyják az emberi természetet, nem csoda, hogy 
aztán kelletlenül halad a tanulás, hogy a gyer-
mek nehezen fogadja be és őrzi meg a rátuk-
mált anyagot. 

Mindenik tanítónak okvetlenül rá kell jönnie, 
hogy tényleg különbség van egyes növendékei 
közt, de mert ez eltéréseket nem vezetik vissza 
az egyéniségben, a szükségletekben, vágyakban, 
érdeklődésben rejlő különbségekre, jól-rosszul 
általánosítanak és két nagy csoportot állapíta-
nak meg: vannak természettől okos és vannak 
ostoba tanulók; aztán vannak engedelmes, szó-
fogadó meg engedetlen, gonosz gyermekek. Ek-
ként a növendék megítélésénél az egyforma-
ságra való törekvés szolgál zsinórmértékül, an-
nak ellenére, hogy kezdeményezés, eredetiség és 
függetlenség értékes tulajdonságok az életben. 

Művész vagy mesterember-e a tanító? 
A fejlődés kiindulópontjául ugyan a vele-

született képességek szolgálnak, ezeknek teljes 
kifejlése mégis a környezetnek ama föltételei-
től függ, amelyeket a tanító köteles megterem-
teni. Mert a benső képesség csak kezdet, nem 
pedig vég ós egyáltalában nem határozza meg 
a célt. A kertész vagy a fémmunkás aligha bol-
dogul, ha nem figyeli meg azoknak az anya-
goknak a sajátságait, amelyekkel dolgozik; de 
ha pusztán ezekre a sajátságokra bízza, hogy 
mitévő legyen, akkor meg éppenséggel nem 
viszi semmire: a fejlődós elakad. Az eddig meg-
nem valósított lehetőségek számbavételével esz-
ményképet kell magának alkotnia, amely össz-
hangban áll a nyersanyag mivoltával és a 
benne rejlő képességekkel. Ehhez nem elég a 
meglévő dolgoknak és állapotoknak a tanul-
mánya, evégből a képzelő- és alkotóerőnek is 
működésbe kell lépnie. 

A nevelővel szemben képzelőerő és benső 
meglátás dolgában sokkalta nagyobb igényeket 
kell támasztani, mert az emberi lények a maguk 
alkatában és képességeiben jóval több változa-
tosságot mutatnak, mint a növények vagy a 
fémek. Neki is alkalmaznia kell ugyan a már 
bevált hatásmódokat, de az igazi nevelő nem 
érheti be ezzel s más célokat is maga elé kell 
tűznie. Akár a művésznek, azt kell feladatául 
tekintenie, hogy valami olyat alkosson, ami 
nem egyszerű másolata a már meglévőnek. 

A fejlődés, növekedés minden esetben válto-
zást, meghatározott irányú módosítást jelent. 
Az egyéniséget figyelembevevő tanítónak mód-
jában áll, hogy kisebb vagy nagyobb mérvű 
változást idézzen elő növendékeiben, vagyis 
hogy inkább vagy kevésbbé szilárdítsa meg 
őket eddigi állapotukban. Az egyéniség tiszte-
lete elsősorban intellektuális: az egyének tanul-
mányából és a velük végeznivalóknak vizsgá-
latából áll. Ha aztán a tanító megszerezte ezt a 
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rokonérzelmű megértést, akkor megindulhat a 
gyakorlati munka, amely végeláthatatlan vál-
toztatások, módosítások, helyreállítások alakjá-
ban folyik. S ennek az egész folyamatnak mind 
tökéletesebb technikára, mind nagyobb önbiza-
lomra, mindinkább elmerülő és vizsgálódó haj-
landóságra, a nehézségekkel szemben egyre ki-
tartóbb erőkifejtésre kell irányulnia. 

Némelyik progresszívnek nevezett iskola abba 
a hibába esett, hogy a tekintélyen és külső aka-
raton alapuló hagyományos neveléssel szem-
ben mutatkozó ellentétnek kidomborításául 
csaknem mindent a növendéknek veleszületett 
képességeire és érdeklődésére bíz. Pedig itt 
arany középút is van. A meglévő hajlamokat 
és képességeket lehetőségeknek, kiindulópontul 
kell tekinteni, amelyek minden egészséges fej-
lődés szempontjából föltétlenül szükségesek. 
Ámde a fejlődés éppúgy állomást jelent valami 
felé, mint valami felől, folytonos haladást a 
megadott irányban. Az az állomás, amely adott 
időpontban a célt képviselte, ha már eléretett, 
megint csak kiindulópontul szolgál a további 
célok felé. Az ifjúsággal foglalkozó felnőttnek 
az a legsúlyosabb feladata, hogy megérzéssel 
kísérten fölfedezze a növendékeiben működő 
erőkét, amelyeket azonban csupán lehetősége-
kül, jelekül, igéretekül tekinthet, vagyis állán 
dóan számot kell vetnie azzal, hogy mivé érnek 
majd azok az erők. Ám tisztét ezzel még nem 
töltötte be: el kell bírálnia, ki kell eszelnie 
mindazokat a föltételeket, mindazokat az anya-
gokat, erkölcsi és társadalmi tényezőket, ame-
lyek ismét úgy hatnak a meglevő képességekre 
és hajlamokra, hogy az óhajtott irányú válto-
zásokat idézzék elő. 

A képzelőerő szükséges volta. 
iA régi nevelésnek nem éppen az volt az igazi 

gyöngéje, hogy ragaszkodott a megállapított 
tanítási anyaghoz és tevékenységekhez. Á he-
lyesen értelmezett nevelés nem lehet el ezeknek 
híján. Az volt a hiba, hogy a nevelők képzelete 
nem terjedt tovább a tanterv meghatározta me-
rev környezeten, amely még hozzá a növendé-
kek tapasztalati körén kívüleső forrásokból 
merített. Az új nevelésben is éppen több s nem 
kevesebb figyelmet kell a tantervnek s a tech-
nikai haladásnak szentelni. Ezt a többet azon-
ban nem a régifajtának a mennyiségére értem. 
Értem alatta a képzelet sugallotta meglátását 
annak, hogy előírt kész tantervekkel nem lehet 
meghatározni azt a tanítási anyagot, amely a 
legjobban szolgálja mindenik gyermeknek a 
fejlődését, továbbá, hogy mindenik újabb egyén 
újabb problémát is jelent a tanterv alkalma-
zásában. Nagy bárgyúság volna föltételezni, 
hogy a tankönyvekben foglalt anyag éppen a 
legalkalmasabb valamennyi gyermek fejlődésé-
nek előmozdítására. 

Nem elég szembehelyezkedni a régi tanterv-
vel, pozitív irányban is elő kell haladni és gaz-
dagabb, változatosabb, simulékonyabb, a nö-
vendékek tapasztalatához igazodó tanmenetet 
kell megalkotni és követni. A természetben 
nincs tökéletes elzárkózás. Akár tetszésünkre 
van, akár nincs, a tény az, hogy a gyermekek 

bizonyos környezetben élnek, amely állandóan 
közrehat azok érdeklődésének, értelmének, jel-
lemének kialakulásában, a nevelésnek hol elő-
nyére, hol meg hátrányára. Ha a hivatásos 
nevelő nem vállalja a felelősséget a fejlődést 
elősegítő környezet megítélésében és kiválasz-
tásában, akkor növendéke a modern társas kör-
nyezet szervezetlen és esetleges erőinek kényére 
hagyottan marad egész életére. A nevelő kör-
nyezetben sokkalta fontosabb tényező a tanító 
szakismerete, ítélete és tapasztalata, mint a ha-
gyományos iskolában. A különbség az, hogy 
nem a dobogóról diktál, hanem barátságos 
társ és vezető gyanánt vesz íészt a közös vál-
lalkozásban. 

A fejlődés megszakítatlan folyamat és a foly-
tonosság állandó cselekvést jelent. Ez volt a 
régi nevelésnek a legerősebb oldala. A klasz-
szikusok vagy a mennyiségtan tanulmánya 
folytonos és rendszeres fejlődést tételezett föl 
meghatározott irányban. És itt rejlik az újabb 
nevelő erőfeszítéseknek talán legsúlyosabb pro-
blémája. Viszonylag könnyű rögtönözni, meg-
próbálni valamit mára, e hétre és más valamit 
holnap vagy a következő héten. A pillanatnyi 
érdeklődés vagy ösztönzés szolgál indítékul a 
munkára, kellő tekintet nélkül arra, hogy hová 
vezet az egész, nem meriilnek-e föl újabb ne-
hézségek, amelyek megint több ismeret, na-
gyobb technika és ügyesség iránt támasztanak 
igényeket. A kényszer nélküli, spontán érdek-
lődés és tevékenység helyes alap, de kellő gond 
és előrelátás nélkül gyakran elszigetelt, kérész-
életű erőkifejtésekre oszlik és a fejlődés foly-
tonossága megszakad. Ennek tulajdonítandó, 
hogy az új nevelőeljárások jóval több tervezge-
tést követelnek a tanítótól, mint a régiek, ame-
lyeknél a megállapított tanterv fölöslegessé 
tette azt. 

A környezet nevelésbölcseleti 
meghatározása. 
A környezet fontosságát már kiemeltük, de 

az igazi nevelésbölcselet kívánatossá teszi e fo-
galom közelebbi meghatározását. A környeze-
tet főként emberinek, értékeit társasoknak kell 
felfogni. A társas környezet hatása alatt min-
denki át van itatva annak a kulturális csoport-
nak szokásaival, hiedelmeivel, céljaival, ítéletei-
vel, reményeivel és félelmeivel, amelyhez tarto-
zik. Még a természet jelenségeit is a közösség 
szemén vagy fülén át észleli az ember. Hegy és 
völgy, növény és állat, éghajlat s az évszakok 
váltakozása: mindez a társadalom emlékeibe és 
hagyományaiba, jellemző foglalkozásába és ér-
dekeibe burkoltan mered az egyén felé. Zsenge 
gyermekek nevelésénél kiválóan fontos, hogy a 
tanítás anyagát mindig emberi vonatkozásban 
mutassuk be. Leggyakrabban itt követi el a 
hibát az iskola. Széltében hangoztatják, hogy 
az oktatásban a konkrétból kiindultan kell 
az elvont felé haladni, de szem elől tévesz-
tik. hogy a gyermek tapasztalatában csak az 
konkrét, aminek emberi értéke és működése 
van. A természettan és földrajz oktatása során 
akként mutatják be neki a természeti tárgya-
kat, mintha függetlenek, önmagukban teljesek 
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volnának. Ám a gyermek tényleg úgy tapasz-
talja, hogy mindezek a dolgok csak akkor bír-
nak ránézve értelemmel, ha belenyúlnak az em-
ber életébe. S az iskola még az írást és olva-
sást is, ezt a kiváltkép emberi alkotást, mely 
a társulás előmozdítására, az emberi érintkezés 
kimélyítésére és gazdagítására fejlődött ki, kü-
lön tantárgyul oktatja. Az iskolában nem úgy 
használják a nyelvet, mint a mindennapi élet-
ben, ennek pedig az a következménye, hogy a 
beszéd a gyermek előtt elvont, ködös fogalommá 
válik, ami kizárólag az iskolára s nem a kö-
rötte folyó életre tartozik. 

A nevelés szociális céljai. 
Amiként az igazi fejlődésnek anyaga az em-

beri érintkezések és társulások kifejlesztése, 
azonmód a cél is — az az érték, amely a 
nevelőmunka megítélésére és irányítására szol-
gál — szociális. Az ügyességnek, a jártasság-
nak elsajátítása önmagában nem tekinthető 
célnak, az csak használatra való s használatá-
val hozzájárul az ember a közös, szabályozott 
élethez. A jártasság csak arra jó, hogy képessé 
tegye az embert a maga fenntartására és hogy 
magabízó függetlenséget biztosítson neki. Eb-
ben a rendeltetésében a közösségnek tett szol-
gálatok közé sorolható, de felhasználhatni önző 
célokra, az avatatlanok kijátszására is. A ver-
senyek, díjak, kitüntetések útján maga az is-
kola is fölébreszti és erősíti az egyénben a haj-
lamot arra, hogy különleges tehetségének s 
nagyobb ügyességének felhasználásával túljár-
jon embertársainak az eszén, tekintet nélkül 
mások jólétére. 

Ami áll az iskolában szerzett jártasságra, áll 
az ott nyert tudásra is. A tanultaknak nevelő-
célzata és értéküknek végső fokmérője: hasz-
nálatuk és alkalmazásuk a közös élet folytatá-
sára és megjavítására. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a hagyományos iskola osztályérdekeket 

szolgált és hogy bizonyos tantárgyak, kivált 
az irodalmiak és a felső mennyiségtan, jobba-
dán a vagyonosabb rétegeknek voltak szánva, 
ezért e tárgyak ismerete a kulturális felsőbb-
ségnek s a magasabb társadalmi osztályhoz 
tartozásnak a jeléül szolgált. Számos emberre 
nézve a tudás csak a hivalkodásnak, fitogta-
tásnak az eszköze volt, míg a haszonhajtó is-
mereteket főként azok sajátították el, akik 
kenyérkeresetre voltak utalva. 

Ez a helyzet a kötelező iskolázás bevezetése 
óta sem változott meg. Pedig nincs csúnyább 
önzés, mint a pusztán egyéni megkülönbözte-
tésre alapított tanultság. E kizárólagosság 
megszüntetésének egyedüli módja, hogy az is-
kolai környezet általánossá tegye a felfogást, 
amely szerint a tudás az egész közösség jólété-
nek emelésére való. 

Napjainkban talán épp azért van leginkább 
szükség a nevelés bölcseletére, hogy világossá 
tegye elméletben és hatásossá a gyakorlatban 
a nevelésnek társas céljait s hogy még az isko-
lában folyó gyakorlat értéke is szociális szem-
pontok alapján bíráltassék el. Igaz, hogy a 
nevelés célkitűzése az egyének kifejlesztése ké-
pességeiknek legmagasabb fokára, — de ez a 
megállapítás, elszigetelten, válasz nélkül hagyja 
azt a kérdést, hogy mi a fejlődésnek a mértéke. 
Szabad egyének társadalma, amelynek körében 
mindenki saját munkájával járul a többiek 
éltének felszabadításához és gazdagításához: 
ez az egyedüli környezet, amelyben az egyén 
igazán a maga teljes nagyságáig kifejlődhetik. 
Ellenben az olyan környezet, ahol egyesek a 
gyakorlatban szolgaságba döntetnek, lealacso-
nyíttatnak, korlátoztatnak, a maga visszahatá-
sában mindig csak olyan föltételeknek a meg-
teremtését teszi lehetővé, amelyek közt még 
azoknak a tökéletes kifejlődése is akadályokba 
ütközik, akik úgy képzelik, hogy megvan a tel-
jes szabadságuk a határtalan fejlődésre. 

PINTÉR JEIVŐ: 
MAGYAR IRODALOHTÖRTÉW£T 

í r ta: HAVAS ISTVÁN 

Hét, közel ezeroldalas kötet viseli ezt a cí-
met s tartalmazza, méltatja mindazt, ami je-
lentős esemény volt a magyarság eddigi szel-
lemi életében. Az adatok csodálatos tárháza, 
pompázó gyűjteménye, szellemi életünk min-
den küzdelme, önvédelmi harca, kitartása, 
lángja, dicsősége és halhatatlansága, szóval 
mindaz a nemzetlelki esemény, ami az irado-
lom fogalma alá esik, nemcsak pragmatikus, 
részletes méltatású, de klasszikus megírású 
történetben vonul el e nagy műben szemünk 
előtt. A nemzeti élet lelki motívumai, tusái, 
ívelése, emelkedése, csüggedése, esése: itt oly 
képet és magyarázatot kapnak, ami nemcsak 
látásunkat megnyitja, ítéletünket megigazítja, 
de értelmünket, elménket melegséggel átható, 
tiszta fénnyel tölti meg. Ismert mondás, hogy 

a kard, a kereszt, az eke és a könyv tartotta 
meg a magyart ezeresztendei ittvaló életében. 
Ebből kettő: a kereszt és a könyv az erkölcs-
szellemé, a másik kettő az anyagi életé. De mi 
jól tudjuk, hogy a két utóbbit is az előbbi 
kettő irányítja. 

Az irodalom a nemzeti élet hűséges tiikre. 
Ha csak a regényt vesszük, mint a legnépsze-
rűbb olvasmányt, az angol regény főtulajdon-
sága a szórakoztatás, a németé a tanítás, a 
franciáé a szellemes elragadtatás, az olaszé az 
élet ragyogtatása. A mi magyar regényünk 
főjellegzetessége a küszködő, a létfenntartó élet 
hol borultabb, hol derűsebb bemutatása. A ke-
let és nyugat ütközőjén állva, nem is volt 
életünk más, mint küzdelmes harc, ami szel-
lemünkre is rányomta jellegét. És aki Pintér 
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nagy irodalomtörténetét végigolvassa, szelle-
miségünk egy olyan héroszi erőmegfeszítésé-
nek csüggedést alig ismerő harcát fogja fel-
ismerni, amihez fogható epopeája alig van a 
világnak. Könyve megragadja a gondolkozó 
elmét, leköti; alig tudjuk letenni a vaskos kö-
tetet. Már rég túl van az éjfélen az óra, a 
kéz, mely a könyvet tartja, elfáradt, a jegyze-
tes papír már tele van, de érdeklődésünk még 
mindig éber. De hogy is ne volna az, a vilá-
got mozgató eszmefénynek, az irodalomnak 
képe vezet el minket a nemzetélet misztériu-
mainak fölismerésére. És milyen képe! Mert 
aki a vezetőnk, aki ennek az ezerévet itt már 
betöltött népnek irodalmi múltját oly tökéle-
tesen meglátta, és oly élethíven feltárta, a ki-
fejező erőnek oly szabatos, plasztikus nyelve-
zetével, az nemcsak biztos tudását, de a hitét 
belevarázsolta azokba a tiszta metszésű, meg-
hitt betűkbe. 

Pintér Jenő harminc esztendeje foglalkozik 
már az irodalomtörténet tudományával. Har-
minc esztendő óta gyűjti tervszerűen az ada-
tokat, tanulmányozza az eredeti forrásokat, 
kutatja a szálakat: honnan jönnek és hová 
vezetnek, mérlegeli az értékeket, hogy lássa 
anyagát részletében és egészében. Úgyszólván 
egy emberöltő munkája, egy nagy odaadásban 
élő lélek élménye az, amit ez a hét kötet be-
mutat. Nagy művészet volt ennek a könyvnek 
anyagát így összesíteni, összefoglalni. Itt a 
betű tengerében nem vesznek el a képek, a 
célkitűzések, a lényegek. Eredetieknek mutat-
koznak még a másoktól is már használt szük-
ségszerű fejezet-címek, nemcsak azok, amelye-
ket ő iktatott be. És miért? Mert tartalmuk, 
a feldolgozás és elmondás módja, az adatok 
tisztasága és hitelessége, a remekül felhasz-
nált és beillesztett idézetek: egy tökéletesebb 
megértésről, tárgyilagosabb igazságról győz-
nek meg bennünket. Tisztán látjuk a Petőfi, 
vagy Vörösmarty, vagy Arany belielyezettsé-
gét, mint aktív hősökét, abban az epopeában, 
amelynek lángeszű előbbre-vivői. Munkájuk 
jelentősége, mint egy tökéletes dombormű hat 
reánk, épp arról az oldalról, mely a legjelleg-
zetesebb rájuk nézve. Ez a Pintér Jenő iró-
művészetének zsenialitása és nagy hatása. 

A VII. kötet anyaga: A magyar irodalom 
a XIX. század utolsó harmadában. Milyen 
ura a szerző a feltárandó anyagnak, adom 
e 846 oldalas kötet tartalmi felosztását. 
Bevezetés. Történeti mozzanatok. Műveltség, 
iskolák. Nyomdászat, könyvkiadás. Hírlapok, 
folyóiratok. Színészet, színházak. Irodalmi tár-
saságok. írói törekvések. A közérdekű iroda-
lom. A szónoklat és publicisztika. Gyulai Pál. 
Beöthy Zsolt. Az irodalomtörténet és kritika. 
Történeti és nyelvészeti irányok. Jókai Mór. 
Élete. Regényei és novellái. Jókai, az elbe-
szélő. Jókai, a költő és színműíró. A Jókai-
irodalom. Mikszáth Kálmán. Élete. Regényei 
és novellái. Mikszáth, az elbeszélő. A Mik-
száth-irodalom. A költészet. Gyulai Pál. Szász 
Károly. Vajda János. Ábrányi Emil. Endrődi 
Sándor. Reviczky Gyula. Kis József. A köl-

tészet fejlődése. A népköltészet. A műfordítás. 
A regény és dráma. Tolnai Lajos. Baksay Sán-
dor. Rákosi Jenő. Csiky Gergely. Petelei Ist-
ván. Rákosi Viktor. Eötvös Károly. A novella 
és regény fejlődése. A dráma fejlődése. Az 
ifjúsági irodalom. Visszapillantás. A magyar 
irodalom a XIX. század utolsó harmadában. 
A magyarországi német, tót, szerb és román 
irodalom a XIX. század utolsó harmadában. 

Ez az utolsó fejezet nemzetiségeink irodal-
mának tárgyilagos és gondos összefoglalása. 
(így nyonituk e] mi a nemzetiségeket? kér-
dezhetné valaki.) 

Idéznem kellene néhány részletet a könyv-
ből (ha volna terem), hogy szemléltethessem 
annak a plasztikus, de mindig igen érdekes, 
friss szellemét. A született és önmagát művé-
szien megfigyelő író munkája ez. Ki- tudja 
választani az óriás anyagból a válóban, jelen-
tős elemeket, a főrészeket, azokat, ámjk dön-
tők voltak akár az író, akár a mű életSzerepé-
ben. A maga ítéleteit a tárgyalt kor egészé-
ről tán legnyomatékosabban a történeti moz-
zanatok című fejezetben adja. A műveltség s 
főkép az irodalmi műveltség szempontjából 
ad a tárgyalt kor elé egy Rembrandti voná-
sokkal festett, mindig újszerűen liató képet, 
érintve a fényt és árnyat egyaránt. Mily 
szemléletes, mily megértő, meleg, anélkül, 
hogy ezeket az érzéseit hajszolná, vagy fitog-
tatná. Nincs rá szüksége, nagy műve a tett 
erejével hat. A részletek tárgyalásánál már 
megszólaltatja az esztétika és irodalomtörté-
net kiválóságait, idézi jellemző szavukat, íté-
letüket; de mindezt az egységesítés nemes 
szellemének csorbítása nélkül teszi. Ez a több-
oldalú tudós megvilágítás a tárgyilagosság 
megnyugtató érzését kelti bennünk; jobban 
bízunk a szerző ítéleteiben is, aki nemcsak el-
ismerését akarja nyilvánítani a tudós társak-
kal szemközt, de egy irodalomtörténeti mun-
kálkodás gazdag előzményeit is elfogultság 
nélkül megmutatja. A nagy mű gyökérveré-
seit, amelyek íme, előkészített, részben meg-
munkált mult-talajból erednek! A hitel kér-
dése ez, mint Arany János mondotta valami-
kor: az epikai hitelé. 

A nagy irodalomtörténetnek minden iskola 
tanári és tanítói könyvtárában meg kell jelen-
nie. A tanító, aki a község népművelésének 
középpontjában áll, oly gazdag adattárt, oly 
életteljes útmutatást, szellemkeltő tényezőt ta-
lál e műben, mely meg fogja termékenyíteni 
e nemű egész munkálkodását. Csak aki a rész-
letekből megépített egészet látja, fogja fel 
mélyebben azt a célkitűzést, mely mint a köz-
ség egyik világosságára, reá, a tanítóra hárul. 
Fajunkat magatudatosságra kel! nevelnünk. 
Nem az elbizakodottságra, nem a frázisos mell-
veregetésre, hanem a nemesebb közösség, egy-
máshoz való tartozandóságnnk érzésére, a 
mult tiszteletére, mely nélkül semmiféle tár-
sadalmi szervezet egészséges életet nem élhet. 
A nemzeti gondolat szociális megvalósítása 
felé: nemzetünk szellemi életének tudatos, 
szemléletes fölismerése vezet el. Pintér Jenő 
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művének ebben maradandó nagy érdeme lesz. 
Ha nem is mondja, nem is írja sehol sem, mi 
érezzük és kimondani is merjük, hogy művé-
ben a nemzeti pedagógia szelleme az életsze-
rűség, a közvetlenség meleg fényével ragyog 
felénk. 

ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ű V E L É S 

A magyar dal védelme 
írta: Dr. NEVELŐS GYULA 

Kezdhetjük azzal, hogy nincs ember és nincs 
nép a földön, amely ne énekelne. A túláradó 
lélek megnyilatkozása a dal, amely mindenütt 
megjelenik, mihelyt az örömöt, a bánatot, a 
vigasságot, harci kedvet a szó már nem tudja 
kifejezni. És éppen azért, mert mindig a mély-
ből ered és őszinte, a lelki sajátosságoknak is 
hű kifejezője. Másként dalol a norvég, a len-
gyel, másként az olasz, a spanyol, dallamban, 
ütemben és tartalomban egyaránt. És minden 
népnél sajátosabban dalol a magyar. 

Öseredeti szilajság vagy búsongó panasz, tit-
kos fájdalom, magárahagyatottság, a pusztai 
élet sóhaja, a falusi este csillagos ege, a kato-
nás lélek keménysége, mind benne van a ma-
gyar dalban, érthető világossággal és tiszta 
költészettel. 

Ma már, amióta a kulturális eszközök a nem-
zetek szellemi kapcsolatát erősebbé tették, az 
idegen nemzetek is tudják mindezt a magyar 
dal felől, ők is megértik, lia nem is úgy mint 
mi, de megérzik egyéni zamatát, sajátosságait 
és szépségeit. 

A magyar dal a magyar nemzet lelkének 
közös idegszála, amelyet a történelmi sors és 
a magyar élet változatai hoztak létre, s amely 
láthatatlan erejével minden magyar lelket 
egybeköt még akkor is, ha ez a föld másik sar-
kán él. Nem tudunk elképzelni magyar embert, 
akinék ne rezdülne meg a lelke Amerikában, 
Ausztráliában vagy bárhol a világon, hogyha 
magyar nóta üti meg a fülét. Olyan egyesítő 
erő ez, amelynél bensőbbet és elszakíthatatlá-
nabbat a kultúra egyik ága sem tud nyújtani. 
A magyar dal a nemzeti egység gondolatának 
legáltalánosabb és talán legerősebb tényezője. 
Művészi szépségénél fogva fölötte áll Európa 
valamennyi népeinek dalánál, s amióta világ-
járó művészeink személyes előadásai, továbbá 
a "rádió, a film, a színdarabok a magyar meló: 

diákat széjjel szórják az idegenek között, az-
óta a magyar nemzet a külföld részéről külön 
elismerésben és becsülésben — néha irigység-
ben — részesül. Azt mérnők mondani, bogy e 
nemzeti és művészeti jelentőségen felül, ille-
tőleg ezek következtében immár szinte gazda-
sági értékké, valutává is lett. Ezt igazolja az 
a körülmény, hogy a külföldi államok tekin-
télyes zenei szervei, pl. Kanadából, Angliából 
az utóbbi években meghívásokkal, sőt szerző-
dések kötésével is biztosítják közönségük ré-
szére a magyar nóta élvezetét. 

És ezt a nemzeti kincset mi magyarok még 
ma sem ápoljuk és hasznosítjuk megfelelőkép-
pen. 

Az itthoni érdeklődés hiányának nem a ííem-
törődés, hanem inkább kulturális életünk szer-
vezete, illetőleg az a körülmény volt oka, liogy 
egész kultúréletünk, de főleg zenei kultúránk 
idegen befolyások alatt idegen hatások szerint 
alakult és fejlődött. A háború előtt a magyar 
zenei élet szinte teljesen német szabályok után 
igazodott, s e szabályok keretei közé a magya-
ros zene nem tudott beilleszkedni, mert nem 
volt megfelelő, sőt legtöbb zenésznek nem is 
volt elég előkelő. A helyzet a háború után vál-
tozott s a közfigyelem a népdal felé fordulva, 
a magyar zenének is helyet biztosított a hiva-
talos zenekultúra körében. Ügy látszik azon-
ban, hogy ami máig történt, az még mindig 
nem elegendő arra, hogy a magyar zene ter-
mészetes továbbfejlődését elősegítse és azt 
idegen hatások ellen védelmezze. Hathatósabb 
módok megteremtésére és új eszközök igénybe-
vételére van szükség. 

Véleményünk szerint a kérdést nem lehet 
sem a magyarkodó műszeretettel, sem pedig a 
szokványos magyar lelkesedéssel megoldani. 
Hanem analizálni, részeire bontani, biztosíté-
kokat teremteni, a magyar nemzet egész éle-
tének egész területén egy átfogó és rendszere-
sen működő szervezetet kiépíteni, ez lenne a 
feladat, amelyet a magyar dal istápolása érde-
kében elvégezni kellene. 

Olyan kultúrértékről van itt szó, amely 
nem felülről hintődik szét, hanem alulról, a 
magyar nép lelkemélyéből ered s felülről leg-
feljebb csak óvni, védelmezni kell. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a magyar dal életét felső állam-
hatalmi szervezetbe szorítani sem nem lehet, 
sem nem szabad. De a magyar nóta kint te-
rem a mezőn, a magyar lelkület szabad meze-
jén, erre pedig manapság igen sok külföldi 
dudva magja hull s az idegen zenei gyom a 
mi virágunk létét a saját talajában veszélyez-
teti még állami gondozás mellett is. Ezért a 
védelmi szervezetben egyesíteni kellene nem-
csak az állam, hanem az egész magyar nem-
zeti társadalom összefogó erejét. 

Ez a két erő, az állam és a magyar nemzeti 
társadalom, gyakorlatilag az iskolákban és a 
iskolánkívüli népművelés terén tudhat egy-
másra hatva és egymást kiegészítve kellőleg 
érvényesülni. 

Mindenekelőtt ki kell tehát erőteljesen épí-
teni állami erővel a dal iskolai oktatását. Nin-
csen ez elhanyagolva ma sem. Az elemi iskolá-
ban és az elemi iskolával szervi kapcsolatban 
álló tanítóképzőben a magyar dal az énektan-
anyag keretében, ha nem is önálló, de rendes 
tanulmányként szerepel. Örvendetes tényként 
vehetjük tudomásul azt is, hogy legújabban 
a középiskola I. osztályára nézve kiadott tan-
tervben a magyar dal már szintén megtalál-
ható. „ . . .csak feltétlenül értékes dalokat ta-
nítsunk. Ezek között első helyen álljanak a 
valódi népköltészet legbecsesebb termékei" — 
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mondja a most megjelent tantervi rendelet. 
Azonban sok iskolafajban, a középfokú és fel-
sőbb iskolákban alig, vagy egyáltalában nem 
találjuk meg még a nyomait sem. Gondoskodni 
kellene hát arról, hogy a magyar zene tanítása 
az általános oktatás egész vonalára bevitessék, 
még akkor is, hogyha ez más tantárgyak mé-
reteinek rovására menne és netalán szakbeli 
fájdalmakat okozna. Be kell állítani a magyar 
dalt az énektanítás önálló részeként mind-
azokba az iskolai intézményekbe, amelyeknek 
a néppel való foglalkozás, a népkultúra köz-
vetlen emelése alkotja legfőbb feladatát, tehát 
önálló énektanulmányként az elemi iskolákba, 
de legfőképpen a tanítóképzőkbe, sőt a theoló-
giák tanulmányi rendjébe is. És be kellene 
vinni a középiskolákba. Ha a klasszikus szel-
lem tanításánál fontossága van annak, hogy 
a görög chiton nevű ruha milyen hosszú volt, 
és a római nő milyen ékszereket hordott, ak-
kor a magyar dalnak, a magyar lélek e finom 
művű ékszerének ismertetése a magyar szel-
lem kimélyítésének munkájánál nem maradhat 
el. Be kell vinni még a szakiskolákba is, sőt 
módot kell keresni arra, hogy a felsőbb isko-
lák, amelyeknek élete a tanulmányok termé-
szete folytán többé-kevésbbé amúgy is elsza-
kad a magyar népi szellemtől, szintén rend-
szeresen tovább ápolhassák ezt az egybekötő 
nemzeti idegszálat. Még pedagógiai szempont-
ból sem volna szabad hiányozni a magyar dal 
ápolásának a tanintézetekből, hiszen köztudo-
mású, liogy az újabb pedagógiai felfogás meg-
kívánja, hogy az iskolai órák közeiben dalol-
tatással üdítsék fel és tegyék ruganyossá a 
tanulásban kifáradt szellemet, éppen úgy, mint 
mozgással, tornával a testet. E kívánalom fö-
lött lehet ugyan tréfálkozni, de ez az elvet nem 
érinti. 

Az iskolai szervezetnek ilyenszerű berende-
zésén kívül, az iskolánkivüli népművelés terén, 
a felnőttek között is meg kell szervezni a ma-
gyar dal rendszeres istápolását. Nehogy félre-
értessünk. Nem arról van szó, hogy magyar 
dalköltő-szervezetet létesítsünk és fúzfa-dalpoé-
tákat neveljünk, hanem arról, hogy a magától 
termő, a földből kibújó, a paraszti vagy nem 
paraszti lélek egy-egy nemes riigyéből kihajtó 
virágot észrevegyük, ápoljuk, szeressük és an-
nak köztiszteletet biztosítsunk. Az iskolánkí-
vüli népművelés ezt eddig is megtette, de csak 
a jószándéka volt meg, eszközei azonban hiá-
nyoznak. Sokhelyütt magyar nótaestéket ren-
dezett, amelyeken mindenki részt vehetett egy-
egy órai közös, szinte fesztelen és zenei szabá-
lyok által nem fékezett nótázásra. Ezeket a 
nótaestéket kellene mindenütt rendszeresen és 
intézményesen megtartani. 

Állandó gondját alkották eddig is az iskolán-
kívüli népművelésnek a dalárdák. A közvetlen 
érdeklődés, esetleg támogatás. Ennek a támo-
gatásnak a lehetőségeit fokozni kellene és mű-
ködésüket valamiképpen céltudatosabbá tenni. 

E két eszközzel, t. i. a nótaestékkel és a da-
lárdákkal be lehetne hálózni a népművelés 
egész területét, az egész országot. S ha így az 

iskolákban a magyaros zenét tanítani fogják 
mindenütt s az iskolások a magyar dalt érdeme 
szerint szeretni és nemzeti kincsként tisztelni 
megtanulják, a felnőttek pedig dalos kedvük 
kielégítésének lehetőségét az ország minden 
zugában megtalálják, akkor a magyar dal, mint 
a pacsirta, mindenütt meg fogja találni a maga 
nyilt levegőegét. 

Itt az iskolánkívüli népművelésnél ismét fel 
kell hívnunk a figyelmet arra, amit már em-
lítettünk, liogy a lehetőségig tartózkodnunk 
kell a magyar dalnak állami megkötözésétől. 
Ezt azért mondjuk újra, mert igaz ugyan, hogy 
az iskolánkívüli népművelés területe egybe-
esik az egész magyar nemzeti társadalommal, 
ahol különböző felekezetek, autonómiák, egye-
sületek élnek és működnek, tehát nem mond-
ható minden részében állami szervezetnek, de 
mégis, mivel közvetlen állami irányítás alatt 
áll, állami színezete le nem tagadható. A ma-
gyar dal szabad fejlődésének szüksége van arra, 
hogy még ezzel az állami színezettel szemben 
is védekezzék. Ezt véleményünk szerint leg-
célszerűbben úgy lehet végrehajtani, hogyha 
az ország minden községében megszervezendő 
dalárdákat egy közös autonóm társadalmi egye-
sülésben, egy közös autonóm dalosszövetség-
ben fogják össze. Dalosszövetség ma is van 
ugyan, s tudomásunk szerint már sok dalárdát 
létesített és kapcsolt magához, viszont azonban 
sok olyan dalárda is működik az országban, 
amely céltudatos központi irányítás nélkül áll. 

Ezek után tovább haladva, egy sajnálatos 
jelenségre kell rámutatnunk. Ha meg is tör-
ténik az általános szervezés, a meginduló mun-
kának két jelentős és általános hiánnyal kell 
megküzdenie. 

Nincsen kellő számú karnagy és nincsen dal-
anyag. 

A karnagy-képzésnek, a karvezetésnek ügyét 
mindenekelőtt kell megoldnai. Céltudatos és 
képzett zenei vezetés nélkül a dalkarok legfel-
jebb kis igényeket tápláló és művészietlen, sőt 
olykor zeneileg ártalmas egyesülések. Ezért a 
tanítóságot, sőt a theológiák hallgatóit is nem-
csak a magyar dalra, annak történetére, sajá-
tosságaira, művészi szépségeire kell megtaní-
tani, hanem a magasabb zenei készséget jelentő 
karnagyi feladatra is. A magyar zenére meg-
tanított karnagy nem fogja megengedni a 
magyar zene elsekélyesítését, idegen elemek-
kel való összekeverését, és nem fogja megen-
gedni a helyi zenei szárnypróbálgatások érvé-
nyesülését sem. 

A másik nagy hiány, amellyel a magyar dal 
fejlesztésének szándékánál szintén számolni 
kell: a dalanyaghiány, a kottahiány. Nálunk 
magyaroknál a magyar dal tekintetében vala-
mi különös tájékozatlanság él. A magyar nó-
tához mindenki ért Magyarországon. Zenész és 
laikus egyaránt. Pedig megállapítható, hogy 
nemcsak a zeneértő szakkörökben, hanem a 
magyar dal őstalaján, a magyTar nép körében 
is eltérő felfogás, sőt ez utóbbinál már bizo-
nyos érzékzavar vehető észre. A Budapestről 
kikerülő, esetleg világotjárt nemzetközi „slá-
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gereket" a falusi ember magyar nótának énekli. 
Éppen ezért egy legfőbb zenei tekintélynek, a 
Zeneművészeti Tanácsnak gondoskodnia kel-
lene arról, hogy megállapíttassék, hogy tulaj-
donképen melyik hát a magyar dal, népdal, 
népies műdal és melyiket kell hathatós véde-
lemben részesíteni. 

Magyar kultúrtörténeti és zeneművészeti kö-
rülírásokkal világosan el kell határolni azt a 
zenei területet, amelyen a valódi magyar dal 
biztonsággal megtalálható. Aztán ennek meg-
felelően egybe kell gyűjteni a daltermés leg-
művészibb és legjellegzetesebb anyagát és a 
gyűjteményt az országnak rendelkezésére bo-
csátani. Vannak már régóta különböző dalos 
kiadványok és bizonyára van ezek között olyan 
is, amely ellen kifogást emelni nem lehet, de 
ezek egyrészt nem teljesek, másrészt magán -
természetűek; ezért van szükség egy olyan 
gyűjteményre, amely, mint egy magyar dal-
múzeum és dalcsarnok, magában foglalná 
mindazokat a dalokat, amelyek hamisítatlan 
szüleményei a magyar dalos léleknek. Szükség 
van erre az összefoglaló gyűjteményre még 
ama különös oknál fogva is, amire egyik zenei 
kiválóságunk, Bartók Béla hívta fel a figyel-
met, hogy a magyar dalkincs a szomszéd álla-
mok részéről kisebb-nagyobb buzgósággal ki-
sajátíttatik. Gondoskodni kellene tehát egy dal-
gyűjtemény kiadásáról és ezt a kottagyüjte-
ményt könnyen hozzáférhetővé kellene tenni s 
a népkönyvtárakban is elhelyezni, hogy a ma-
gyar dalok eredeti dallamát, szövegét, sőt azok 
kultúrtörténeti adatait is mindenki megismer-
hesse. 

Befejezésül még visszatérünk a karnagyokra, 
iletőleg a karnagyi hivatásra. 

A magyar dal természete szerint egyéni jel-
legű. Ezen azt a tulajdonságát értjük, hogy 
egyforma jelentőséggel bírván a dallam is, az 
előadás is és a szöveg is, mind e tényezők 
együttes érvényesülése az egyes magyar dalo-
kat valóságos egyéniségekké avatja. A dallam-
ban, szövegben, de főleg az előadásban hibás 
magyar dalra rá sem lehet ismerni. Igaz, hogy 
minden zenei művel ilyenfélekép vagyunk, 

mégis a magyar dalnak olyan egyéni tüze, víg 
ropogása, vagy síró panasza, sajátos zamata 
van, hogy azt a megszokott zenei szabályok 
közt kifejezni nem is lehet. Azt hisszük, ez az 
egyéni jelleg bizonyos mértékben nehézsége-
ket támaszt a kórusban való előadásnál, mert 
a kórusbeli előadás nem enged meg egyé-
nies szabadságokat. Az is egyik ága lenne te-
hát a karnagyok hivatásának, hogy kitermel-
jék a magyar dal karbeli előadásának módjait. 
A német dalkarok szabályszerű együttest al-
kotnak, olyanok, mint a német nép egész lelkü-
lete és élete. Nagy egyformaságokat szerető, 
tömeghatásokra törekvő, dinamikai erőt mu-
tató. Ezt a magyar dal könnyedsége, finom-
sága, fordulatossága és változatosága nem bírja 
el. Ezért volna szükséges a dalkaroknak és álta-
lában a zenei egyesüléseknek a német hatás alól 
való kivonásával a dal egy sajátos előadási for-
máját megteremteni, amely az összes magyaros 
szépségeket kivirágoztassa. E téren a kellőleg 
kiképzett s a magyar dal tulajdonságait gya-
korlatból is megismerő karnagyok szerezhet-
nék talán a legértékesebb tapasztalatokat, ame-
lyek felhasználásával kiváló zeneművészeink 
létre hívhatnák a magyar dal kórusbeli ma-
gyaros előadását. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az előadot-
takat könnyebb elképzelni, mint megvalósítani. 
Azt is tudjuk, hogy a szervezés nem jöhet 
létre egyszerű rendelkezések útján, hiszen pl. 
az iskoláknál a rendes oktatás kereteibe való 
beillesztés maga is nagy óvatosságot, körül-
tekintést és tantervi átalakításokat igényel. 
Mégis azt hiszük, a munkának sok olyan lé-
nyeges pontja van, ahonnan a magyar dal cél-
tudatos istápolása már azonnal megindítható. 

Elmondtuk e gondolatokat abból az alkalom-
ból, hogy a Nemzeti Egység Pártjának tanügyi 
szervezete Áldozócsütörtökön országos értekez-
letet tartott a magyar dal fejlesztése érdeké-
ben. Először történt meg, hogy uralkodó poli-
tikai párt tevékenységi körébe vonta a magyar 
nemzetnek ezt az ősi szellemi értékét. 

Tiszteletreméltó ós biztató jelenség, amelyet 
minden magyar embernek csak őszinte öröm-
mel lehet üdvözölnie. 

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

Koncentrációs földrajztanítás 
— Franciaország, Trianon — 

írta : G Ü N T H E R J O L Á N 

Hangulatkeltő előkészítés. Mutatok egy ké-
peslapot, ami titeket, lányok, nagyon érdekel. 
(Francia divatlapot adok a lányok kezébe, 
hadd forgassák, nézegessék.) El is olvashatjá-
tok! — Hogy a fiúk se sértődjenek meg, ne-
kik is mutatok valamit. (Képek a francia 
cserkészek gödöllői táborozásáról.) Egy kis 

beszélgetés a képekről. — Megnéztétek-e, hon-
nan jött ez a divatlap? — (Párisból.) Ezek a 
derék cserkészfiúk is onnan jöttek tavalyelőtt 
Gödöllőre, a nagy cserkésztáborba. Vesz-
prémbe is kirándultak. Nagyon tetszett nekik 
ez a gidres-gödrös város, de leginkább a vesz-
prémiek kedves szívessége, vendéglátása. Meg 
is ígérték, hogyha magyar fiúk kerülnek el 
egyszer az ő szépséges országukba, majd ők 
is ilyen szeretettel kalauzolják őket. — .Tó is 
lenne egyszer felkerekedni és visszaadni a 
francia cserkészek látogatását! Csakhogy sok 
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minden kellene ahhoz az utazáshoz! Pénz, lít-
levél, — mondják a gyerekek. — Csak Parisig 
126 pengő a gyorsvonati jegy. Akkor oda-
vissza? Az ott-tartózkodásra is kellene vagy 
200 pengő, ha mindent meg akarnánk nézni. 
Mennyi is az összesen? — Azután bírnátok-e 
a hosszú utat? Ha innen elindulnánk reggel 
hét órakor, csak másnap 14 óra 15 perckor ér-
nénk Párisba. Hány órát töltenénk vasúton? 

Tudok én egy olcsóbb és kényelmesebb uta-
zást! — Térképen és gondolatban, — mondják 
a gyerekek. 

Célkitűzés: Így menjünk el ma Francia-
országba! Ezen a térképen utazhatunk. (Ki-
teszem Európa térképét.) Ki lesz a vezető? — 
Mely országokon kell átrobognunk? Egyszer-
csak hová érünk? (Párisba.) Franciaország 
gyönyörű fővárosába. 

1. egység. Paris ismertetése. Büszkén is hir-
detik a franciák, hogy ez a földkerekség leg-
szebb városa. Nézzétek, milyen gyönyörű te-
rei, utcái, épületei vannak. (Képek nézege-
tése.) De azért a francia cserkészek a mi szép-
séges Budapestünket is megbámulták ám. 
Mindjárt felfedeztek valami hasonlatosságot 
Páris és Budapest között. Mindkettő egy nagy 
folyó partján épült; figyeljétek csak meg! 
Budapest a mi édes hazánk szíve. Miért? A 
franciák is ezt tartják Párisról. Vájjon miért? 
Most mondok nektek valamit, amit hirtelen 
el sem fogtok hinni: Páris Budapestnek kö-
szönheti szépségét, nagj7ságát, gazdagságát. — 
Ügy-e, ez lehetetlennek látszik, de mindjárt 
megértitek, ha a történelemben visszatekinte-
tek a 400 évvel ezelőtti dolgokra. (Török idők, 
Magyarország védi a nyugati országokat.) Is-
tenem, hogy elfelejtették Párisban, hogy a mi 
édes hazánk mentette meg testével, vérével a 
híres Franciaországot. Milyen rút hálátlan-
sággal fizettek nekünk ezért a nagy szolgála-
tért! De nézzünk csak még körül a városban! 
Azt hiszem, ti ezt a hatalmas, díszes kilátó-
tornyot bámulnátok meg legjobban. Ez a vi-
lághírű Eiffel-torony. Tisztán vasból épült, 300 
méter magas. Felvonógéppel juthattok fel a 
tetejére, de gyalog is felsétálhattok kényelmes 
csigalépcsőjén. Közben, ha elfáradtok, minden 
emeleten megpihenhettek s finom vendéglők-
ben, kávéházakban falatozhattok. Innen a ma-
gasból látnátok, milyen óriási város Páris; a 
külvárosaival együtt négy és félmillió ember 
lakik benne. Hányszor több, mint Budapesten? 

Ezt a szédületes magas tornyot a franciák 
700 méterre akarják felemelni a nagy világ-
kiállításra. Ki merne akkor közületek fel-
menni a tetejére? — Ha ti Budapesten jártok, 
mi olyan szokatlan az utcákon? (A nagy for-
galom.) Hátha Párisban járnátok! Ott nem 
is lehet azt az óriási forgalmat az utcákon, 
meg a Szajnán lebonyolítani, hanem az egész 
város alá földalatti vasútakat építettek. Ki 
merne közületek ilyen alagútvasútra ülni? A 
nőket különösen érdekli Páris, liallottátok-e 
miért? Az egész világ a párisi nőket utánozza 
divatban és divatcikkekben. Itt egy előkelő 
párisi dáma, — vájjon hogy fest mellette ez 

a kedves magyar leánjT? (Képek megbeszé-
lése.) Kár is nekünk Párist utánozni a ruhá-
ban, mikor ilyen szép a magyar viselet. 

A franciák nagyon büszkék az ő szépséges 
fővárosukra, jönnek is ám milliószámra az 
idegenek, hogy megtekintsék. Nektek tet-
szett-e? 

2. Franciaország. A kis francia cserkészek 
azzal is dicsekedtek, hogy az ő országukban 
minden, de minden megtalálható. Nézzünk 
csak körül a franciák földjén, igazat mond-
tak-e? (Bekerítjük a térképen.) Bizony, mái-
fekvése is nagyon szerencsés. Észrevettétek-e, 
miért? (Három tenger mossa.) Mire jó ez az 
országnak? (A tengerek összekötik más or-
szágokkal, világrészekkel, nagy a forgalma, 
kereskedelme.) Ezt csak akkor látja az ember, 
ha megtekinti nagy kikötővárosait. (Kép.) 
Nézzétek csak, hány száz, meg száz emeletes 
gőzös, teherhajó, vitorlás, motoros érkezik, 
vagy indul a kikötőből, — vájjon hová? (Meg-
beszélés.) Istenem, valamikor nekünk is volt 
ilyen forgalmas tengeri kikötőnk, — ma csak 
álmodunk róla. Ez a három tenger az ország 
éghajlatára is nagyon kedvező, — mit gondol-
tok, miért? Különösen a déli partvidék való-
ságos földi paradicsom. Itt a tél oly enyhe, 
mint nálunk a május. Nézzétek micsoda szép 
pálmaligetek, délszaki növények pompáznak 
itt. (Kép a Riviéráról.) Ebből is csak három 
haszna van az országnak. Nézzük, vannak-e 
szép sík vidékei? (Térképszemléiés.) Mit ad-
hat ez a népnek? A szorgalmas franciák itt 
sok gabonát, de még több gyümölcsöt, szőlőt 
termelnek. A francia barackot, a francia bort 
az egész világon ismerik. A rétek és kertek 
illatos virágaiból is pénzt csinálnak a fran-
ciák, vájjon hogyan? Országuk tenger sok 
eperfajtája pedig valóságos kincsesbánya, — ki-
találjátok-e, vájjon miért? Sok-sok selyem-
gyár van Franciaországban, — de ezekben 
magyar munkások is dolgoznak ám! A francia 
seljTem világhírű, nézzétek, milyen finom, 
lágy, omlós, tartós (szemléltetem). Tegyük 
melléje a magyar selymet. Űgy-e, nem kell 
szégyenkeznie francia testvére mellett! Figyel-
jük meg, vannak-e Franciaországnak kincses 
hegyei? (Térképolvasás.) Erre meg éppenség-
gel nagyon büszkék a franciák, hogy az ő or-
szágukban emelkedik Európa legmagasabb, 
égbenyúló hegyóriása, a Mont Blanc. Képzel-
jétek el, mennyi idegen keresi fel ezt a ha-
talmas havast. Egy-két képet mutatok róla. 
De az ország kincseit: aranyát, vasát, szenét 
nem az Alpokból bányásszák, inkább a Közép-
hegyekből. Itt dolgozzák fel azokat nagy-nagy 
gyárakban. 

Meg a folyók is szerencsésen folynak Fran-
ciaországban. Figyeljétek csak meg. Aztán 
minden nagyobb folyó hajózható, — sok csa-
torna köti össze őket, — mire jó ez az ország-
nak? 

Node kávé, tea, fűszerféle csak nem terem 
Franciaországban? Bizony az is terem, csak 
nem az anyaországban. Szereztek maguknak 
olyan országot a franciák, ahol bőven szűre-
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telik nekik a kávét, rizst, fűszerfélét. Nem is 
kellett nagyon meszire menniök, csak áthajóz-
tak a Földközi-tengeren és elfoglalták szegény 
négerek földjét. Mo?t ők termelnek Francia-
országnak. 

3. Kapcsolás hazánkkal és Trianonnal. Szinte 
elszorul a szivünk, mikor a kis francia pajtik 
boldogan mutogatják országuk kincseit, érde-
kességeit. Hej, mit is mondhatnánk nekik, mi-
kor kincses hegyeikkel dicsekednek? Hát mi-
kor folyóikról, tengereikről magyaráznak? Mi-
kor kalászos rónáikról beszélnek? — Mikor 
országuk fejlett iparát, kereskedelmét dicsé-
rik? Mikor gyönyörű fővárosukkal büszkél-
kednek? 

Talán a kis francia pajtik nem is tudják, 
hogy milyen borzasztó igazságtalanság ért 
bennünket éppen az ő hazájukban. Éppen ma, 
15 évvel ezelőtt! Mit tudnátok mondani nekik 
arról a nagyon szomorú napról? Mutassunk 
nekik néhány beszédes térképet, hogy még 
jobban megértsék rettenetes helyzetünket! 
(Igazságot Magyarországnak! című irredenta-
képek magyarázása.) 

Ügy gondolom, a számok még jobban beszél-
nek. Mit tudnátok ezekből az adatokból velülc 
világosan megértetni? 

1. Magyarország területe a világháború előtt 
volt 325.000 km2, most 93.000 km2. 

, 2. A lakosok száma 20,886.000 lélek, Trianon 
elszakította ennek 64 százalékát. 

3. Minden 20 magyar közöl elszakítottak hét 
magyar testvért. Hány százalék ez? Hány 
színmagyar került idegen uralom alá? 
(11,189.000 magyarból.) 

A példák megbeszélése, kiszámítása. 
Alkalmazás. Hogyan tudnátok a mai napon 

szívetek gyászát, mély fájdalmát ünnepélye-
sen kifejezni? (Verssel, énekkel.) Az osztály 
szavalókórusa elmondja a következő verset, 
utána megfelelő tornamozdulatokkal eléneklik 
a Magyar Hiszekegyet. 

Kar: 
Trianon szégyene, 
Hogy hazánk bilincsben! 
Országunk préda lett, 
A népünk elveszett! 
Kincsünk, jó aranyunk, 
Városunk, kalászunk, 
Mindenünk, ami volt 
Óh jaj! — másnak jutott. 

Szóló: Sötét éjszakába villan-e fénysugár? 
Kar (halkan): Sötét éjszakába villan-e fény-

sugár? 
Szóló: Trianoni gyászra jön-e még szivár-

vány? 
Kar (halkan): Jön-e még szivárvány? 
Mély hang szóló: Isten szeme ébren! Ő mu-

tat előre! 
Ivar (halkan): Isten szeme ébren! Ö nvutat 

előre! 
Kar: 

Ha küzdve kitartunk, 
Viharral dacolunk, 
Ha őbenne bízunk, 

És mind összefogunk: 
Felragyog a hajnal 
És pusztul Trianon! 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Pestvármegyei Népművelés. A kitűnő nép-
művelési folyóirat, melyet dr. Bocsánczy Lukács 
nagy gonddal szerkeszt, június—júliusi kettős 
száma, a lap rendeltetésének megfelelően' álta-
lában pedagógiai jellegű, mert intencióit peda-
gógiai célok irányítják, de azért közleményei-
ben felöleli mindazokat a területeket, amelyek 
a folyóirat címében helyetfoglalhatnak s a nép-
művelés nagy nemzeti feladatait szolgálják. A 
mostani kettős szám is változatos és tartalmas. 
Cikkeit: Nevelős Gyula dr., Fekete József, Bisz-
tray Gyula, Balázs Vilmos dr. írták s a folyó-
irat több jeles pedagógiai tanulmányt és föl-
olvasást is közöl, rovatai pedig nagyon kiter-
jedten és figyelmesen foglalkoznak a pestvár-
megyei népművelés minden jelentős eseményé-
vel és kérdésével. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Vezető cikkében a 
tanító és népművészet összefüggéséről ír sok 
tartalmas mondanivalót Hollósné Hatos Kor-
nélia, majd Az új tanterv szelleméről Barabás 
András folytatja tanulmányát. A lapszám többi 
közleményei felölelik a pedagógiai élet leg-
frissebb aktualitásait és tájékoztatja olvasóit 
az iskolai és kulturális eseményekről és törek-
vésekről. 

Mezőgazdasági Népoktatás. Kizáróan a gaz-
dasági szakoktatás körébe vágó cikkei nagyon 
tartalmasak, ezúttal, a jiíniusi számban bemu-
tatja a ceglédi szakiskola életét illusztrálva és 
cikkei a marhatenyésztésről és gyümölcsterme-
lésről szólnak. 

Nemzeti Közoktatás. A lap májusi számában 
Kolumbán István tüzes cikket írt Trianonról s 
a lap részletesen beszámol a budapesti tanító-
testület ezidei közgyűléséről, közölve az ott el-
mondott beszédeket. Élénk hírrovatában az is-
kolai élet legfontosabb eseményeiről kimerítő 
tudósítást kapunk. 

Hevesmegyei Népoktatás. Májusi számában 
röviden, de tárgyilagosan ismerteti a heves-
megyei népoktatás folyását. Cikkei között külö-
nösen érdekes a „A magyarabb magyar ember"-
ről írt cikk s Magdó Mártonné sz. Szekeres 
Anna tanulmánya, melyet a földrajz tanításá-
ról ebben a számban kezdett meg. 

Kisdednevelés. Júniusi száma tele van a kis-
dedóvás köréből vett irányító cikkekkel, to-
vábbá a kisdedóvodákban alkalmas foglalkoz-
tató játékokkal, dalokkal, mesékkel. Közli to-
vábbá a lap a Kisdednevelők Országos Egye-
sülete közgyűlésére szóló meghívót, melyet ősi 
szokás szerint pünkösdkor, ezidén Budapesten 
tartottak meg. Gedeon Jcrne óvónő lelkes al-
kalmi költeményt írt a csanádmegyei óvónői 
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kör 40 éves jubileumára, A lap külön cikket 
szentel az Óvónők otthonának s közli az egye-
sületi életben fölmerült események hírét. 

Dunántúli Népművelő. Legutóbbi számában 
különösen érdekes a néphagyományokról írt 
első cikk és dr. Szerdahelyi Elek körorvos is-
mertető munkája az első segélynyújtásról, mely-
nek tartalmát a falu minden hivatásos peda-
gógusának érdemes megszívlelni. A „Nő mint 
méhész" c. cikk szintén figyelemreméltó, vala-
mint kultúr- és néprajzi értéke van a vas-
megyei, illetve kemenesaljai köszöntők és 
egyéb népszokások ismertetéséről szóló közle-
ménynek. 

Francia tanügyi lapokból. 

Mussolini és a család 
A Duce kihallgatáson fogadta Titayna kis-

asszonyt, akinek Kréta szigetéről írt tudósítá-
sai világszerte feltűnést keltettek. Íme, miként 
nyilatkozott előtte, egyéb társadalmi és köz-
gazdasági kérdéseken kívül, a családról és a né-
pesedésről: 

— Ön hisz a túltermelésben. Pedig túlterme-
lés nincs, hanem igenis csökkenés állt be a fo-
gyasztásban. A mostani világválságnak egyik 
oka az elnéptelenedés, a születések csökkenése. 
Gyermekekre van szükség, nagyon sok gyer-
mekre. Nekem öt gyermekem van. A gyermek 
számottevő fogyasztó, mert mindent tönkre-
tesz: könyveit, játékszereit, ruháit; ezenfölül 
táplálkozik is! Az ország gazdasági élete a né-
pességétől függ. Aki attól tart, hogy a nép sza-
porasága okvetetlenül elszegényedésre vezet, 
az szörnyű tévedésben van. Ifjúkoromban rit-
kánlakott s amellett nagyon nyomorúságos vi-
déken éltem; ma sűrű a népessége és sokkalta 
könnyebb ott a megélhetés. Amelyik nemzet 
nem akar kihalni, annak sok gyermek kell. Én 
szeretem az életet, az ifjúságot, a sürgő-forgó, 
tevékeny embereket... 

Amikor e kérdésekről beszél, Mussolinibői 
annyi meggyőződés, oly perzselő láng árad, 
hogy az ember visszanyeri lelkének megrendült 
erejét. Majd így folytatta: 

— A jövőben azok lesznek az erős nemzetek, 
a világhódítók, amelyeknek nagyon sok gyer-
mekük lesz. 

— Duce — mondám —, az én apám, családunk 
számos más tagjával együtt, a világháborúban 
lelte halálát. Megérti tehát, hogy a francia 
anyák mért húzódoznak a gyermekáldástól? 

— Az Ön atyjának nem kellett volna az éle-
tével űzetnie, ha Franciaországban még 1870 
előttől fogva, átlag öt gyermek lett volna csa-
ládonkint. 

— Meglehet... 
E pillanatban én, a gyermektelen nő, egészen 

haszontalan teremtménynek éreztem magamat, 
mintha kirekesztődtem volna a reális életből. 
S a Duce ezt dörmögte tovább: 

— Vessük csak egybe Francia- és Német-
ország népesedési hatalmát. Önök franciák, El-
szász és Lotaringia visszafoglalása után is, 40 

milliónyi fogyatkozó nép, a németek száma 
meg 70 millió. Számítsa ki, mit jelent ez adott 
Időpontban! 

— De hát örökösen háborúra kell gondolni? 
— Nem. A békére kell gondolni, a békét kell 

megszervezni, a békét mindenekfölött. De hogy 
azt kiépítsük, ifjú és erős nemzetekre van szük-
ség. Láthatja, mi teszi az európai helyzetet oly 
súlyossá: vannak szapora és vannak számban 
fogyatkozó nemzetek. A világtörténelem kulcsa 
a demográfia: a népesség állapotának és moz-
galmának a tudománya. 

— Duce, én sokat utaztam a Távol-Keleten 
és ott a nyüzsgő-tolakodó népségnek a megve-
tését tanultam e l . . . 

— És mégis, a Távol-Kelet problémájának a 
megoldása is a népesedés kérdésén múlik. 

— Pedig néhány év óta fönnen szárnyal a 
születések ellenőrzésének a gondolata. 

— Ki nem állhatom ezt a kifejezést, akárcsak 
a kényelemét. A kényelem elpuhultságot, el-
nyedést áraszt. Holott mindenkinek meg kell 
őriznie valamit a barbárságból, keménynek 
kell lennie, számot vetnie hideggel, éhséggel, 
küzdelemmel. Az élet könnyedsége gyakran a 
hanyatlás előidézője. Az az egyén vagy nép, 
amely elsősorban csakis a maga kényelmét ke-
resi, nem lehet valami erős. Ön annál is inkább 
megérthet, kisasszony, mert hiszen önnek sem 
a kényelem a legnagyobb gondja. 

— Ez igaz . . . Veszélyek közt élni . . . 
— Nem, erősen, keményen kell élni! Legyünk 

erősek önmagukkal szemben, ezzel jogot merí-
tünk ahhoz, hogy másokkal szemben is erősek 
legyünk.. . 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 
1935 májusi szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Honismeret könyve. 
Jónevű, ismert magyar írók és tudósok ta-

nulmányainak gyűjteménye, melyet Bodor 
Antal dr. szerkesztett s amelyhez Steinecker 
E'erenc dr. írt hangulatos előszót. A kötetet a 
Magyar Társaság falukutató intézete adta ki. 
A Magyar Társaság elnöke Szontagh Tamás 
dr., s alosztálya a falukutató intézet, nemcsak 
a falu tudományos vizsgálatával foglalkozik, 
de hivatásának gyakorlati segítésében is tevé-
kenyen és sokoldalúan fárad és dolgozik. Ebből 
a célból már sok szép és praktikus szempont-
ból is fontos művet adott ki és ezek közül való 
a most megjelent Honismeret könyve is, mely-
ben ezúttal Barabás Endre, Bodor Antal dr., 
Buday László dr., Cholnoky Jenő dr., Faragó 
Ede, Fodor Ferenc dr., Heller Farkas dr., Ko-
vács Imre, Kőszeghy László, Le Play, Luby 
Margit, Lükő Gábor, Mészáros Oszkár, dr., 
Miklay Péter dr., Szabó Zoltán, Szeibert Já-
nos dr., Szendrey Zsigmond, Várady József. 
Wittig Gusztáv dr. írt egy-egy szép tanul-
mányt. Valamennyi az előkelő irodalom szín-
vonalán van s tartalmuk szerint fölötte váltó-
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zatcs tárgyat ölel föl. A különböző élet- és 
jel 1 emraizokon kívül a szülőföldismerétről, a 
szociológiáról, a falukutatásról, a szájhagyo-
mányok gyűjtéséről, a községi monográfiákról, 
Eáckeve krónikás könyvéről, a sárospataki 
főiskoláról, az Akadémia híres Lotz-képeiről, 
stb. szólnak a tanulmányok, melyek irodalmi 
értékükön kívül képet nyújtanak arról is, hogy 
tudósainkat és íróinkat korunkban milyen kér-
dések, témák, problémák izgatják, érdeklik és 
foglalkoztatják. Nagy örömmel lapoztuk át a 
füzetet, mely tanúbizonysága annak, hogy a 
komoly magyar irodalom szelleme mennyire 
előkelő és főképen mennyire magyar. A Ma-
gyar Társaság és falukutató alosztálya a meg-
kezdett úton haladva, a magyar tudományos-
ságnak és irodalomnak rendkívül becses mun-
kát végez tevékenységével és a közszellem 
élénkítésére is bizonyára nagy hatással lesz. 

Külön is elismeréssel kell megemlítenünk azt 
a pályázati hirdetményt, melyet a Magyar Tár-
saság Falukutató Intézete hirdet a füzet utolsó 
lapján. Többféle olyan népiesen tudományos 
írásműre hirdet abban pályázatot, valamennyit 
azzal a céllal, hogy nemzetünket a falu, fő-
képen a szülőföld életének, múltjának és szép-
ségeinek, valamint fogyatékosságainak alapos 
fölkutatására, ismertetésére inspirálja és szok-
tassa. Ezúton ugyanis a legértékesebb törté-
nelmi foglalkozásra nevelhetjük népünket. Na-
gyon kívánatosnak tartjuk és őszintén óhajt-
juk is, hogy ez a törekvés a legszélesebbkörű 
sikerrel járjon. 

A magyar ízlés könyvei. Ez alatt a cím alatt 
Ferenczy Ferenc dr. miniszteri titkár könyv-
sorozatot indított meg, melynek első füzete 
„Magyaros ifjúságunk" címen most jelent meg 
a könyvpiacon. A vállalat maga általában azt 
a célt szolgálja, hogy a magyar nemzeti ízlés 
kívánatos uralmának köz- és magánéletünkben 
egyaránt erőteljes propagandát csináljon, hogy 
nemzetünket külsőképen is visszahódítsa ősi 
erkölcseihez, ízléséhez ós szokásaihoz. Az első 
füzetben mindjárt a magyar ízlésű ruházkodás 
előnyeit és szépségeit fejtegeti az érdemes 
szerző, dr. Ferenczy Ferenc, aki a magyar szel-
lemnek régi, következetes szószólója. A Magya-
ros ifjúságunk szövegében rendkívül kedves és 
megnyerő modorban jellemzi a magyar ruha-
viselet minden előnyét és szépségét s azt a ha-
tást is, melyet a magyar ruhaviselet nemcsak 
az ízlés, de a jellem, a szív, a lélek magyaros 
fejlődésére is természetszerűen gyakorol. A ma-
gyar ruhaviselet érdekében írt lelkes könyvét 
rokonszenves és tetszetős képekkel is illusz-
trálja, amelyeket Haranghy Erzsébet és több 
más jeles művészünk rajzolt. Mondanunk sem 
kell, mennyire kedves nekünk Ferenczy Ferenc 
törekvése s mennyire melegen óhajtjuk, hogy 
figyelemreméltó, érdekes könyve el is érje a 
megérdemelt célt és sikert. Ferenczy dr. főkép 
a nagy Széchenyi szellemére hivatkozik s több-
ször idézi a legnagyobb magyar elvi kijelenté-
seit. Méltán várhatja, hogy könyve, melyet Szé-
chenyi szellemében irt meg, a magyar művelt 

közönség legszélesebb köreiben teljes megértésre 
és méltánylásra találjon. 
Gampel Béla: Legyen bátor a magyar. Prédi-
kációk és hazafias beszédek. (Vesszősi József 
nyomdai műintézete, Kiskúnfélegyháza.) 

Gampel Béla majsajakabszállási plébános, az 
akácvirágos magyar róna egyik misszionáriusa, 
Zadravecz István előszavával ellátott, több mint 
300 oldalas könyvében bocsátja a nagyközönség 
rendelkezésére közel félszáz hazafias és húsz 
egyházi beszédét. 

Jól mondja Zadravecz István, hogy szépek 
ezek a beszédek nyelvükben, de jellegzetesen 
szépek lelkiségükben. Szépek nyelvezetükben, 
amikor a puszták derék szónoka Istenről, tör-
vényeiről, a magyar nótáról, a magyar ember 
örök vagy földi szükségleteiről, problémáiról, 
szórakozásairól, vagy bármi másról beszél. 

A beszédekből a kitűnő pszihológus szól, aki 
nagyon jól tudja, hogy csak a mindent legyőző 
és mindent felemelő szeretettel lehet a magyar 
nép lelkéhez férni, a hirdetett igazságnak ma-
radandóan megnyerni, de tudja azt is, hogy a 
szeretet erejével nem légvárakat kell építenie, 
hanem kicsi tanyákat, kenyeretadó homokot 
kell megnemesíteni és megszentelnie. Ebben a 
céltudatosságban valóban értékes, magával ra-
gadó Gampel Béla szónoki ereje. 

Erdélyi csillagok. Arcok Erdély szellemi 
múltjából. (Erdélyi Szépmíves-Céh kiadása.) 

Az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Szépmíves-
Céh szép és ízléses könyvvel hódol báró Ke-
mény János előtt abból az alkalomból, hogy 
tíz évvel ezelőtt hívta meg magához a maros-
vécsi várba Erdély íróit s megalkotta az er-
délyi magyar kultúrának ezt a két fellegvárát, 
az erdélyi írók szabad közösségét. 

Mint gróf Bánffy Miklós Kemény János-
hoz írt ajánlásában mondja, azóta közel száz 
könyvük jelent meg s az első találkozón terve-
zett folyóiratuk immár nyolcadik évfolyamát 
éli. A kiadóvállalat és a szemle munkaalkalmat 
nyújt Erdély íróinak és utat az érvényesülésre. 
De nem kevésbbé fontos az a szellem, ami ak-
kor megnyilvánult és mely változatlanul él és 
uralkodik közöttük. Erdély ősi szelleme ez a 
mai időkhöz idomulva, mely egykor elsőnek 
hirdette a vallásszabadságot, a megértést, a 
türelmességet és szeretetet. Azt kutatja ez a 
szellem, ami összetart és nem ami szétválaszt. 
Egyetlen szempontot ismer csupán, a művészet 
önzetlen szolgálatát. Ez a. szellem, faji vagy 
világnézeti különbségek fölött átnyúlva, egybe-
fogott és egybefog mindenkit, aki Kemény Já-
nosnál az első Helikonon összegyűlt. 

Ezt a tízéves bensőséges kultúrmunkát ün-
neplik most a Helikon írói azzal, hogy össze-
gyűjtöttek Erdély múltjából tizennégy nevet, 
koszorút fontak belőle Kemény Jánosnak, aki-
nek mindenre kiterjedő figyelme és céltudato-
san segítő akarata tette egyedül lehetségessé 
hogy a Helikon íróinak közössége nemcsak 
változatlanul fennmaradjon, hanem gyara-
podva, megszaporodva folytassa azt a szelle-
met, amely ennek a könyvnek egyes alakjai-
ban kifejezésre jut. 
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Erdély tizennégy nagy fiának életét és mun-
kásságát bemuntató arcképeket Balázs Ferene, 
Járosi Andor, Kós Károly, Kovács László, La-
katos Imre, Ligeti Ernő, Maksay Albert, Mol-
ter Károly, Reischel Artúr, Remenyik Sándor, 
Szántó György, I. Szemlér Ferenc, Tamási Áron 
és Tavaszy Sándor írták. 

Lafontaine válogatott költeményei. Lafontaine most 
megjelent válogatott költeményeinek gyűjteményét 
Tiboldi László a nagy francia költő géniuszához min-
den tekintetben méltóan fordította le. A magyar kö-
zönség már régóta nélkülözi e nagy szellem páratlan 
értékű alkotásainak olcsó, de értékes magyar kiadá-
sát. Lafontaine költeményeiből az ifjú tanul, a felnőtt 
művelődik; az irodalmat, bölcseletet kedvelő pedig 
csodálattal viseltetik eme páratlan mélységű költészet 
iránt. A kötet tartalmazza azonkívül az átültetőnek 
Lafontaine költészetéről és bölcseletéről szóló értékes 
tanulmányát, függelékül pedig Lafontaine életét is-
merteti. A mű ára 80 fillér. (Megrendelhető: Kókai 
Lajos, Budapest, IV, Kamermayer Károly-utca 3. és 
minden könyvkereskedésben.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Hedwig Koch: Die Erziehung des Erziehers 

(A nevelő nevelése). 3934. 82 lap. Kiadja: Ferd. 
Hirt, Breslau. Ára 60 pfennig. 

Lassan-lassan mindjobban utat tör magának 
az a felfogás, hogy a tan- és nevelőerők kikép-
zése tengelye minden tanító- és nevelőtényke-
désnek. Hisz a legelemibb el- és meggondolás 
is azt mondatja velünk, hogy a ki tanít-nevel, 
annak elsősorban magának is tanultnak-nevelt-
nek kell (kellene) lennie. Valóban, ennek 
hiánya főoka annak a sok hibának és félreértés-
nek, bajnak és panasznak, amely az iskola és 
nevelés körül szüntelen felhangzik. Mert, aki 
hivatásbeli rátermettség és alapos szakképzett-
ség nélkül közeledik az olyannyira fogékony 
fiatal elmékhez és lelkekhez, ezekben, ahelyett, 
hogy céltudatosan formálná, kialakítaná őket, 
olyan súlyos károkat okoz, amelyeknek nyomát 
egy emberöltőn át sem sikerül letörölni. 
Nietzsche lángelméje „Wir Philologen" című 
ír ás alia n (1874—75) éppen 60 év előtt harsogta 
a """közvéleménybe ezt a jelszót: „Erzieher er-
ziehen/' (Nevelőket nevelni!), amely a szerve-
zeti és módszertani reformok özönében ideig-
lenes háttérbe szorult, elsikkadt, hogy végre 
napjainkban új erőre tegyen szert. 

Az előttünk levő szerény, de érdemes füzet 
szerzőjének tehát szerencsés ötlete támadt, ami-
kor ezt a mindig időszerű, elsőrendű tényerőt 
felkarolta: a múltból kiemelte és fejlődését az 
idők folyamán mindmáig főbb megnyilatkozá-
saiban elénk tárta. Nem merül el elvont filozo-
fálásban, hanem konkrétumokat ad: az olvasó 
szellemi színtájának tartalom és előadás dol-
gában megfelelő szemelvényeket a pedagógiai 
irodalomnak néhány elismert régibb klasszi-
kusából és tíjabbkorbeli művelőjéből (Plato, 
Salzmann, Fröbel, Kerschensteiner, Wohl, 
Gaudig, Frischein-Köhler, Spranger stb.). A 
szemelvények után, amelyek világos stílusuk-
nál fogva a jelöltek német nyelvi tanításánál 

olvasmányként és fordítási szövegként is ha-
szonnal értékesíthetők, amazokkal kapcsolatos 
és írásbeli kidolgozásra alkalmas tételeket 
is ad. 

A munka beosztása egyébként a következő: 
Az első főrész a szorosabb értelemben vett ne-
velővel foglalkozik: itt sorra kerül a nevelői 
viszony lényege, a nevelő lelki alkata, nevelők 
mintaképe (Sokrates, Pestalozzi, Lietz, von 
Eschert, egy német hős katonanevelő), a ne-
velői hivatásra vezető út. A második főrész a 
népnevelő ügyét tárgyalja: a talajt, amelyből 
kinő és az utánpótlást, a női nem nevelői tény-
kedését (anya, gyermekkertésznő, ifjúság veze-
tője), a néptanítót (hivatás, követelmények, 
a személyiség kialakítása, a közösségre irá-
nyuló erők felkeltése, az iskolánkívüli mun-
kába való begyökereztetós), végül Krieek „Na-
tionalpolitische Erziehung" c. munkája (1932) 
alapján felsorolja azt a négy irányelvet, ame-
lyet egy még megszervezendő „Bildnerhoch-
schule" .(az alakítók főiskolája) keretében a 
nemzeti politikai tanítóképzés érdekében kö-
vetni kellene. 

Bár a szerző mindvégig háttérbe szorul, az 
első rész összefoglalásaként szintétikus módon 
elénk tárhatta volna a nevelőnek egyetemesen 
érvényes eszményképét, majd befejezésül a 
gyakorlati tanítóképzésnek azt a szervezetét is, 
amelyet a mai német vezetőkörök, politikai és 
kulturális szempontból leginkább célravezető-
nek tartanak. 

Az ügyes füzetet, amely minden sorában ha-
tékonyan buzdít a nevelők és tanítók számára 
elengedhetetlen önművelésre ée önnevelésre, 
melegen ajánljuk az olvasó figyelmébe. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Iskolai reformok Ausztriában. 

A középiskolák számára új tantervek ké-
szülnek. Az élő nyelvek dolgában az angol, 
olasz és francia egyenjogú és a tanulók szaba-
don választhatnak közülök. A humanisztikus 
gimnáziumban a latin és görög mellett csak 
egy élő idegen nyelv szerepelhet. Az ifjúság-
nak előkészítő katonai kiképzése is tárgyalás 
alatt van. A főiskolák reformjának keretében 
a védelmi és államhű nevelés felkarolandó* 
egy félévi világnézeti kollégiumnak hallgatása 
kötelező lesz. 

Szovjetoroszország ifjúsága. 
Az angol United Press megdöbbentő adato-

kat közöl az orosz ifjúságnak szinte határt 
nem ismerő zülléséről. Így például egy falu-
ban három fiú, merőben féktelen önteltségből, 
meggyilkolt egy tanítónőt és gyermekét. Ez 
immár arra indítotté a hatóságokat, hogy az 
eddig gyakorlatban levő megtorló rendszabá-
lyokat -— amelyek a bűnöző kiskorúakat ja-
vító- vagy súlyos esetekben fegyintézetekbe 
terelték, ahol csak félannyi időt kellett tölte-
niök, mint a hasonló vétségekért elítélt fel-
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nőiteknek — lényegesen szigorítsák. Ezentúl 
tehát azokat a 12 évnél idősebb fiatalkorúakat, 
akik rablást, gyilkosságot vagy nőkkel szem-
ben erőszakot követnek el, ugyanolyan bün-
tetésben részesítik, mint a felnőtteket: ki-
végezhetik vagy életfogytiglani fogházzal sújt-
hatják. Ugyanez a törvény kimondja, hogy 
felnőttekre, akik a kiskorúakat koldulásra, 
prostitúcióra vagy egyéb kihágásokra csábít-
ják, legalább ötévi fogházbüntetés vár. 

A leányok nevelőinek, tanítóinak tízparan-
csolata. 

Croner Elza most megjelent és lapunk más 
lielyén ismertetett könyvében a következő, fe-
lette figyelemreméltó tanácsokat, irányelveket 
adja: 1. Kelts lelkesedést tanítói személyisé-
ged iránt, mert ezzel egyúttal érdeklődést biz-
tosítottál szaktárgyaddal szemben. 2. Ne en-
gedd, hogy a pajtásság tényezője felülkereked-
jék a tekintélyen. 3. Vess ügyet külső megjele-
nésedre, üde, határozott tartásodra, mert a 
külső benyomást semmivel sem lehet meg-
másítani. 4. Beszéded nyelvi tekintetben legyen 
kifogástalan, még lényegtelen dolgokban is, de 
főleg dicséret és megrovás esetében. 5. Gúnyt 
csak erős orvosságként alkalmazzál: kicsiny 
adagokban és ritkán. 6. Minden növendékedben 
a leendőt tekintsd: a jövő asszonyt és anyát. 
7. Minél józanabb szaktárgyad, annál Vonzóbb 
legyen tanításod és személyiséged. 8. Ne engedd, 
hogy akár nevetés, akár sírás egyensúlyodból 
kiforgasson. 9. Légy tapintatos és főleg tartsd 
szem előtt az érzékenység és érzelmesség közt 
fennálló különbséget. 10. Ne szerepelj növendé-
keid előtt soha mint magánszemély, hanem 
őrizd meg a nimbuszt még az iskolán kívüli 
összejöveteleken is: növendékeidnek szükségük 
van erre a távolságra. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Hajdúvármegyei Tanítók Általános Gönczy-
egyesülete június 6-án, csütörtökön tartotta évi 
közgyűlését a vármegyeház dísztermében. A 
gyűlésen Hajdú és Bihar vármegye tanítósága 
nagy számban vett részt. Megjelentek sorában 
láttuk Molnár Ferenc ref. lelkész, iskolaszéki el-
nököt, dr. Balogh Sándor kultúrtanácsnokot, 
dr. Erdős József, dr. Neuber Ede, dr. Erdős Ká-
roly egyetemi professzorokat, Drozdy Gyulát, a 
Néptanítók Lapja főszerkesztőjét, dr. Kardos 
Albertet, a Csokonai Kör elnökét, Kristóf Gyu-
lát, a bihari tanítók elnökét, nagyszámú küldött-
ség élén, akik Vasady Lajos kir. tanfelügyelő 
búcsúztatására jelentek meg. 

A Himnusz eléneklésével vette kezdetét a gyű-
lés, melyet Mocsári László elnök nyitott meg. 
Ismertette a Gönczy-egyesiilet célkitűzéseit s 
utalt a Népnevelési' Egyesület beolvadásának 
nagy jelentőségére, mely az egyesület erősödé-
sét eredményezi. 

Majd küldöttség kérte fel Torday Vasady 
Lajos ny. kir. tanfelügyelőt a gyűlésen való 
megjelenésre. A belépő kir. tanfelügyelőt hosz-

szantartó ünneplésben részesítették. Mocsári 
László meleg szavak kíséretében biícsúztatta a 
tanítóság nevében a nyugalombavonult tan-
felügyelőt, aki 35 évi működéséből közel 13 évet 
töltött el Debrecenben. Beszéde végén átnyúj-
totta Vasady Lajosnak a tanítóság ajándékait, 
díszes arcképalbumot stb. A zsúfolásig telt te-
rem elhalmozta Vasady Lajost tapsaival s a 
könnyes búcsú jeleivel. 

A Mikepércsi-úti állami elemi iskola énekkara 
szebbnél szebb búcsúdalokat adott elő Barna 
Jenő állami tanító vezetésével. Kristóf Gyula a 
bihari tanítók nevében búcsúztatta Vasady La-
jost. Drozdy Gyula, a Néptanítók Lapja főszer-
kesztője, Vasady tanfelügyelő pedagógiai írói 
munkásságáról emlékezett meg, amely a Nép-
tanítók Lapjához való kapcsolatot jelentette. 
Drozdy Gyula szavai után az üdvözlőleveleket 
olvasták fel, melyekben dr. Baltazár Dezső ref. 
püspök, dr. Kehr er Károly kir. tanfelügyelő és 
mások üdvözlik a búcsúzó tanfelügyelőt, aki-
nek érdemeit a Gönczy-egyesület egyhangú ha-
tározatával jegyzőkönyvében örökítette meg. 

Torday Vasady Lajos ny. kir. tanfelügyelő 
köszönte meg ezután meghatott szavakban a 
megnyilvánuló szeretetet. Majd Mocsári elnök 
tett jelentést dr. Csűrös Ferenc, Debrecen sz. 
kir város kultúrtanácsnokának, az egyesület 
díszelnökének nyugalombavonulásáról. Dr. Csű-
rös Ferenc a népoktatásügyünk nagy megújho-
dása idején nagy érdeklődéssel és szeretettel 
karolta fel a város iskolafejlesztési és felszere-
lési ügyét s jóbarátja volt a tanítóságnak. Ér-
demeit egyhangúlag jegyzőkönyvben örökítette 
meg a közgyűlés. Ezután Drozdy Gyula, a Nép-
tanítók Lapja főszerkesztője tartotta meg mind-
végig lebilincselő előadását „Az új tanterv tíz 
éve" címmel. Jubiláris megemlékezésében rá-
mutatott azokra az okokra, amelyek szükségessé 
tették az új tanterv és utasítás életbeléptetését. 
Vizsgálta tárgykörök szerint az elért eredmé-
nyeket és fejlődést. A mindvégig nagyvonalú 
pedagógiai előadást a hallgatóság feszült figye-
lemmel hallgatta s többször kitörő tapsokkal 
adózott a neves pedagógus kristályos megálla-
pításainak. Végül meleg ünneplésben részesí-
tette az illusztris előadót. 

A titkári jelentés után, melyet Báthonyi La-
jos titkár terjesztett elő, a közgyűlés elhatá-
rozta, hogy feliratban köszöni meg a debreceni 
internátusban juttatott többezer pengő értéket 
képviselő internátusi helyeket, amelyeket a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter úr a Gönczy-
egyesületi tagok egyetemi hallgató gyermekei 
részére juttatott s kérik a kedvezménynek a 
következő évre való megadását. Ugyancsak felír 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz s 
kéri, hogy állítson fel Debrecenben egy hat-
napos tanítói továbbképző tanfolyamot, mivel 
ilyen tanfolyam az új tanterv megjelenése óta 
Debrecenben nem volt. 

A közgyűlés végül díszelnökének választotta 
meg Rásó István alispánt, aki úgy a vármegye 
népoktatásügye, mint a tanítóság érdekeinek 
szolgálatában áldozatos munkásságot fejt ki. 
Díszelnökké választotta továbbá Drozdy Gyu-
lát, aki a magyar népoktatás megújhodásának 
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egyik legnagyobb harcosa és úttörője. Az új 
tanterv 10 éves évfordulóján az egyesület így 
kívánta leróni háláját a magyar tanító iránt. 
A díszelnökök sorába választotta még Ormós 
Lajost, az ORTE elnökét, a tanítói közélet te-
rén kifejtett munkásságáért. 

A számadások, költségvetések beterjesztése 
után Ráthonyi Lajos állami iskolai igazgató 
ismertette a Kalász munkásságát és kiadvá-
nyait. 

A Csanádmegyei Tanítóegyesület Battonyai 
Járáskörének gyűlése. Június 4-én tartotta 
gyűlését a járáskör Battonyán. Nagy Sándor 
elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
trianoni gyászévfordulóról. Majd üdvözölte a 
tanfelügyelő képviseletében megjelent Sági 
István vármegyei tanítóegyesületi elnököt. A 
testnevelés mai iránya, anyaga, módszere cí-
men tartott előadást Ignáth Mihály mezőhe-
gyesi tanító. Utána Griecs János mezőhegyesi 
tanító testnevelési órát mutatott be az I—II. 
fiúosztályban. Élénk, hangulatos mesebemutató 
volt. Majd Hargitai József battonyai áll. ta-
nító mutatott be rend- és szabadgyakorlatokat 
az V—VI. fiúosztállyal. Mindhárom tanítót 
lelkesen ünnepelte a járáskör. Tisztújítás so-
rán újból egyhangúlag elnök lett Nagy Sán-
dor, alelnök Kecskeméthy János, jegyző Ig-
náth Mihály. 

Tanítógyűlés Etyeken. A bicskei esperesi 
kerület tanítósága június 4-én tartotta a fő-
tisztelendő papság és számos bicskei és etyeki 
vendég részvételével évi rendes közgyűlését 
Etyeken, amelyen a kerület tanítósága teljes 
számban megjelent; közöttük: Tornyay Ferenc 
torbágyi esperes plébános, Kiss Lipót mányi, 
Gáger József biai plébánosok. Gyűlés előtt 
szent misén vettek részt a megjelentek, ame-
lyen az etyeki r. k. iskola növendékei kétszó-
lamú énekeket adtak elő Müller József kántor-
tanító vezetésével. Utána Tőke István esperes, 
kerületi tanfelügyelő mélyenjáró szavakkal 
emlékeztetett a tanítóságra váró és nehezedő 
nagy kultúrfeladatokra. A család védőszentje, 
József példáján tanítással, neveléssel, önfelál-
dozással és ha kell, lemondással járva munkál-
kodjon minden tanító a jövő ígérete, a magyar 
gyermek javára. Az elnöki megnyitó után Ikker 
Antal etyeki tanító az V. osztályban szép gya-
korlati számolás-tanítást mutatott be a négy 
alapművelet alkalmazásával. Hozzászóltak dr. 
Sulyok Kálmán, Bedics József, Gáger József 
plébános, Szenteleky Károly, Prockl Gyula, 
Kiss Lipót plébános és Molnár Jenő. 

Prcckl Gyula világi elnök a beadott dolgo-
zatokra vonatkozólag a bírálóbizottság jelen-
tését, Bedics József a pénztári jelentést terjesz-
tette elő. Első díjat nyert Molnár Jenő, pátyi 
rk. tanító, a második és harmadik helyen dicsé-
rettel jutalmazta a bizottság Szabó György 
etyeki rk. tanító és Fedák József torbágyi igaz-
gató-tanító nagy szakértelemmel és pedagógiai 
tudással megírt értekezését. A családvédelem 
kérdésével kapcsolatban Gáger József biai plé-
bános lelkes szavakkal terjesztette elő a her-

cegprímás Ö Eminenciájának a házasságvéde-
lemről szóló indítványát. 

A somogyvári róm. kat. espereskerületi 
tanítókör folyó évi június 5-én Ösztopánban 
tartotta évi gyűlését. Előtte Veni Sancte volt, 
majd onnan a hősök szobrához vonultak. A 
Himnusz eléneklése után Nagy József köri el-
nök, öreglaki kántortanító beszélt. A gyűlésen 
két bemutatótanítás volt. Szijjártó László so-
mogyvári és Stefler Géza gamási tanító muta-
tott be sikerült tanítást. Az elnök Nagy Jó-
zsef, megnyitójában üdvözölte Chapó Álbert 
esperes-plébánost, espereskerületi tanfelügyelőt, 
Bujovszki Tamás pápai kamarást és több ven-
déget is a tanítóság soraiban. Elmondotta, 
hogy ma a népiskolában az oktatás mellett 
főleg a nevelésen a hangsúly. Nevelni élmé-
nyekkel lehet, de az élmény azt a hatást váltsa 
ki, amit a nevelő akar. Az új jelszó ez volt: 
„Mindent a gyermek!" — ez ma oda módosul, 
hogy az élmény a tanítótól a gyermeken át 
adja azt a hatást, ami kívánatos. Márián Jó-
zsef osztopáni róm kat. kántortanító Osztopán 
múltja és jelene címmel tartott értékes fel-
olvasást. Indítványok során a kör a tanító-
választás helyett a kinevezés mellett foglalt 
állást. 

Az Esztergom-vidéki Róm. Kat. Népnevelők 
Egyesülete május hó 13-án tartotta ez évi ren-
des közgyűlését az esztergomi érseki tanító-
képzőintézet dísztermében. A közgyűlés előtt 
Jeszenszky Kálmán prelá tus-kanonok, elnök, 
ünnepélyes Veni Sancte-t és szentmisét mon-
dott. A közgyűlés a pápai himnusszal kezdő-
dött, utána Jeszenszky Kálmán elnök mon-
dotta el elnöki megnyitóját, melyben II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem emlékének hódolt. Ez-
után Czuczor Jánois dr., az esztergomtábori 
Kat. Patronage igazgatója Bosco Szent János 
nevelési módszeréről tartott előadást. A kiváló 
nevelő a szeretetet jelölte meg a nevelés egyik 
legfontosabb eszközéül, párosulva a hitben 
rejlő hathatós erők kihasználásával. Utána 
Hajnaly Kálmán esztergomi tanító az elemi 
iskola kétszólamú énektanításáról tartott érté-
kes elméleti előadást és gyakorlati bemutatást. 
Ezután Szkalka Lajos társelnök számolt be az 
egyesület kötelékébe tartozó körök működésé-
ről, majd az esztergomtábori Kat. Patronage-
intézetben a nyár folyamán megtartandó lelki-
gyakorlatok körülményeit ismertette. A tiszt-
újítás Leopold Antal dr. főegyházmegyei fő-
tanfelügyelő vezetésével történt. Elnök lett új-
ból Jeszenszky Kálmán prelátuskanonok, társ-
elnök Szkalka Lajos tanár, jegyzők Poócs Re-
zső igazgatótanító és Kurucz János ny. kántor-
tanító, pénztáros Szporni Károly, könyvtáros 
Kurucz János ny. kántortanító. 

Az ifjúnak szüksége van azokra a kisebb 
következményekkel járó ballépésekre, amelye-
ket másokon vagy önmagán tapasztal és átél, — 
hogy kikerülhesse a súlyosabbakat. 

Mitrovics Gy. 
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T A N Ü G Y I 

— Június hónap második felére. — 
Jún. 16. (1867.) Gönczy Pál pedagógust, a későbbi 

közokt. államtitkárt, Eötvös miniszter mint 
osztálytanácsost alkalmazza a minisztérium-
ban. 
(1923.) A budapesti Műcsarnokban Országos 
Gyermekügyi Kiállítás nyílik meg. 

Jún. 17. (1836.) Született Joó István pedagógus, debre-
ceni tanítóképezdei igazgató, az egyházkerü-
leti gimnáziumok főigazgatója, a „Debreceni 
Protestáns Lapok" szerkesztője. 
(1878.) Meghalt Szőnyi Pál pedagógus, a 
Tisza-fiúk nevelője, királyi tanácsos, ki Alak-
tanával megnyerte a Marczibányi-alapítvány 
50 aranyas pályázatát és feltűnést keltett a 
„Pesten felállítandó prot. praeparandia terve" 
című munkájával. 

Jún. 18. (1926.) Klebelsberg Kunó grófnak a Termé-
szettudományi Társulat díszdoktori oklevelet 
nyújt át. 

Jún. 20. (1844.) E napon kelt legfelsőbb udvari ren-
delettel egy ipariskola létesítendő, mely foko-
zatosan műegyetemmé fejlesztendő. 

Jún. 21. (1852.) Marienbadban meghalt Fröbel Frigyes 
német pedagógus, az első gyermekkert, vala-
mint a gyermekkertésznők számára létesített 
első szeminárium megalapítója. 

Jún. 22. (1877.) A vall. és közokt. miniszter újabb 
rendeletet ad ki 15.168. sz. alatt az elemi és 
polgári iskolákban az év végén kiadandó 
„Értesítő" tárgyában. 

h í r e k 
A családvédelem Csanakon. A csanaki népfőiskolá-

ban két hónapon át tartó családvédelmi tanfolyamot 
rendezett dr. Radó Polykárp plébános, a népfőiskola 
igazgatója. A csaní'ki népfőiskolát annak idején, körül-
belül egy évtizeddel ezelőtt, Szekeres Bónis bencés-
tanár, akkori plébános alapította és virágoztalla fel, 
úgy, hogy az intézmény azóta szakadatlanul él, rend-
szeresen működik s immár a csanaki lakosság életének 
szinte szerves tényezőjévé vált. Szekeres Bónist a rendi 
szabályok időközben Budapestre szólították és helyét 
Radó Polykárp bencéstanár foglalta el. 

Változatlan célkitűzéssel folyik az intézmény mű-
ködése tovább a csanaki kibővített kultúrházban, -ame-
lyet a község és az állam segítségével építettek, s 
amelynek berendezése, felszerelése és gyümölcsös-
kertje ma már valóságos laboratóriuma az ottani 
mindennapi megélhetés tanulmányainak. A népfőis-
kola az iskolánkívüli népművelés legfőbb elve szerint 
mindig figyelemmel van a helyi viszonyokra, a szük-
ségletekre és kiváló figyelmet fordít azokra az általá-
nos eszmékre is, amelyek a magyar nemzeti közéletet 
mozgatják. Ezeknek a szempontoknak megfelelően a 
folyó tanévben — egyéb népművelési tanfolyamai 
mellett — családvédelmi tanfolyamot is rendezett. 

A családvédelmi tanfolyam közelebbi célja az volt, 
hogy a magyar családi öntudatot ébressze és mélyítse 
s hogy a család fogalmára ráépítse, illetőleg a hall-
gatók lelkébe ezúton is világosan belevésse a szülő-
föld és a nemzet fogalmát. 

A tanfolyam előadásainak tételei a következők vol-
tak: a család fogalma és alkotó elemei, a családi élet 
válsága s a válság okai, a család és a vallás, a család, 
munkaszeretet, takarékosság, háziasság, a családi élet 

K A P T Á R . 
Jún. 23. (1836.) Született Malotay Elek, a magyar tor-

nászat úttörője. Javaslatára a tornatanítói 
okleveleket a Nemzeti Tornaegylet adta ki. 
Létrehozta a Magyar Tornatanítók Egyesü-
letét. Szakíró. (Tornazsebkönyv. A tornázás 
története és elmélete.) 

Jún. 26. (1802.) Potsdamban született Bormann Károly 
porosz pedagógus, a berlini tanítószeminá-
rium vezetője, majd igazgatója, szakíró. 
(1843.) Született Hetyei Gábor pedagógus, a 
dévai tanítóképezde igazgatója, a „Magyar 
Tanítóképző" című lap megalapítója és szer-
kesztője. 
(1867.) Gerlóczy Károly főjegyző (a későbbi 
alpolgármester) indítványt tett az iskolák 
szaporítása, az új iskolaházak építése és a 
tanítók fizetésének javítása tárgyában. Az 
utóbbi 1868-ban megtörtént. 
(1926.) Klebelsberg Kunó gr. Eger város dísz-
polgára lett. 

Jún. 27. (1857.) Született Nagy László pedagógus, a 
bpesti II. kerületi állami tanítóképző tanára, 
a „Magyar Tanítóképző" szerkesztője stb. 
(1933.) Hóman Bálint a felsőházban a nem-
zetnevelési politikáról nyilatkozott. 
(1930.) A würzburgi egyetemen Klebelsberg 
Kuno grófot díszdoktorrá avatják. 

Jún. 30. (1882.) Ezen naptól kezdve az 1879 : XIX. t.-c. 
értelmében tanítói oklevelet senkisem kap-
hat, ki a magyar nyelvet szóban és írásban 
annyira nem bírja, hogy ezt a népiskolákban 
taníthassa. 

természetes célja: a gyermekáldás, anyaság, a keresz-
tény és nemzeti elvek a gyermeknevelésben, a családi 
eszmények, a Szent Család. A tételeket előadták: 
dr. Radó Polykárp csanaki és Németh János nagy-
baráti plébánosok. 

Minden családvédelmi estén, amelyeket pénteki napon 
tartottak, az előadások között egy-egy hallgató, legény 
vagy leány, verseket szavalt, amelyek a családi élettel 
foglalkoztak. Petőfi: Téli esték, Falu végén kurta 
kocsma, A jó öreg korcsmáros című költeményeit, to-
vábbá Arany János: Mátyás anyját, a Családi kört. 
Gyulai Pál: Éji látogatását, Váradi Antal: A tanú című 
költeményeit adták elő. Kis iskolások Blaskó Mária 
gyermekversei közül szavaltak a családi életre vonat-
kozó verseket. Minden tanfolyami estén egy egyházi 
éneket és egy zsoltárt is énekeltek, amivel komollyá és 
emelkedetté tették a hangulatot. Ilyenkor a népfőiskola 
nagyterme olyan volt, mint a templom. 

A tágabb értelemben vett családot: a szülőföldet és 
a legtágabb értelemben vett magyar családot: a nem-
zetet külön előadásokban tárgyalták. Ezeket az elő-
adásokat vetített képekkel tették érdekessé és válto-
zatossá. Minden ilyen előadáson szemléltető módon is 
igazolták, hogy a család, szülőföld és nemzet egymás-
ból sarjadó, egymásra ható fogalmak, mert a nem-
zeti élet szilárdsága a családból ered és viszont. Eze-
ken az előadásokon igazolást kaptak a nehéz gondok-
kal küzdő családfenntartók, legtöbbnyire szegény 
munkásemberek, arról is, hogy a mai nehéz életért 
elsősorban a magyar nemzeten kíviileső tényezőket 
kell okolni. 

A szülőföld ismertetésére és megszerettetésére köz-
ségtörténeti órákat tartottak, amelyek a hallgatóság 
körében rendkívüli érdeklődést ébresztettek. Ezekben 
az előadásokban bemutatták Csanak község történe-
tét, mégpedig eredeti feljegyzések alapján, amelyek 
Bády Izidor volt csanaki plébánosnak, Csanakfalu 
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megmagyarosítójának História Domus-ából valók. 
Ezekből a régi és eredeti feljegyzésekből megláthat-
ták a tanfolyam hallgatói, hogy a békeévek is eléggé 
tele voltak küzdelemmel, akkor is, mint most, csak az 
boldogult, akiben szorgalom, kitartás és becsület volt. 
A községtörténeti előadásokat Radó Polykárp plébá-
nos, a vetítettképes előadásokat pedig Gergely Gyula 
és Schiitzbach Károly tanítók tartották. 

Foglalkozott még a tanfolyam a magyar jognak 
a családdal kapcsolatos tételeivel is. Megismertettek ä 
hallgatókkal, hogy a magyar törvény védi a családo-
kat, a házastársi viszonyt, a gyermeket, az árvát, a 
családi vagj'ont, a földet, a házat. 

A Csanakon ezévben rendezett 4 népművelési tan-
folyam közül ez a családvédelmi tanfolyam volt a 
leglátogatottabb. A községnek alig 1700 lakosa van, 
a tanfolyami hallgatók száma mégis, egy eset kivéte-
lével, mindig 200-on felül volt. Az érdeklődés soha-
sem lankadt el, az emberek úgy érezték, hogy érté-
kes szórakozásban van részük, amikor figyelmüket 
saját belső életükre, a család problémáira ráirányítot-
ták. Érdekes tényként kell feljegyeznünk, hogy a köz-
ségben egy már-már felbomlott házassági kötelék, 
amelynek részesei a tanfolyamon rendszeresen meg-
jelentek, újra helyreállott. A tanfolyami esték pro-
grammja mindig hosszúra nyúlt, de a közönség szíve-
sen kitartott. 

A csanaki népfőiskola az évtizedes tradíciónak meg-
felelőleg így folytatja tovább a munkát népművelési 
hivatásában. 

A tüdővész elleni küzdelem az ütezredik népiskolá-
ban. A szegedi tuberkulózis elleni propagandakiállítás-
sal kapcsolatban nyílt meg néhai Klebelsberg Kuno 
emlékeztes alkotásában, az 5000. objektumot képező 
Szeged-rókusi iskolában a Uidővész elleni küzdelem 
egyik igen célravezető eszköze: az iskolai fekvőcsar-
nok. A gondolatot a szegedi gyermekklinika vizsgá-
latai vetették fel. Az elmúlt év folyamán ugyanis 
megvizsgálták a szegedi iskolásgyermekek egészségi 
állapotát és a vizsgálat során kiderült, hogy a szegedi 
iskolásgyermekek 50%-a fertőzött. Ekkor a város fő-
ispánja és polgármestere elhatározták, hogy kezükbe 
veszik ezt az egészen elhanyagolt közegészségügyi kér-
dést és valamilyen formában felveszik a küzdelmet 
a jövendő zsenge virágait pusztító kór ellen. Létre-
jött az úgynevezett Bárányi—Pálffg-akció, amelynek 
az első állomása a rókusi iskolában létesített fekvő-
csarnok volt. 

A fekvőcsarnok munkájának a lényege az, hogy a 
váltakozóan tanított gyermekek közül azokat, akik 
maguk ugyan még nem fertőző tüdőbetegek, de akik 
hajlamosak a tbc-re és otthoni körülményeik folytán 
a fertőzésnek fokozottabb mértékben vannak kitéve, 
preventive kezeljék a fekvőcsarnokban. Ebből a cél-
ból a rókusi iskola tornacsarnokának az egyik tető-
terraszán fedett fekvőcsarnokot állítottak fel 40 nyug-
ággyal, amelyben naponta délelőtti és délutáni tur-
nusban 40—40, összesen nyolcvan gyermek részesül 
a jó levegő és a nyugodt pihenés áldásaiban. 

A szegény gyermekek gyenge élelmezésének a ki-
egészítésére a szegedi iskolákban már eddig is meg-
szervezett „Ingyentej"-akcióból tízórait és a város, 
valamint a társadalom gondoskodásából ebédet kap-
nak. A délutáni csoport a tízórai helyett uzsonnát kap. 

A fekvőcsarnokban állandó tanítói felügyelet mel-
lett vannak a gyermekek. 

A megnyitás alkalmával igen örvendetes volt látni 
a mosolygós, megelégedett gyermekarcokat, a rókusi 
munkásnegyed szegény, kicsi, eddig olyan elhagyatott 
apró emberkéit, tele tüdővel szívni és minden pórus-
sal érezni a napsugaras, éltető levegőt. 

Egy bihari tanító irodalmi sikere. Patkó Olivér 
okányi községi tanító már harmadízben részesült iro-

dalmi elismerésben. Az Országos Magyar írók, Zene-
szerzők, Művészek Szövetsége 1934-ben ezüst oklevél-
lel tüntette ki. A Kormányzó Ür 15 éves évfordulójára 
kiadott díszalbumban költeményei helyet kaptak. Most 
az Országos Dalosszövetség ismerte el tehetségét di-
csérő oklevéllel. 

A magyarok világkongresszusának központi tanácsa 
június 6-án tartotta báró Perényi-Zsigmond elnöklete 
alatt évi beszámoló gyűlését. A tanács tagjai közül 
megjelentek dr. Ajtay József, a Magyar Nemzeti Szö-
vetség ügyvezető alelnöke, Eördögh Virgil, az Ameri-
kai Magyar Kereskedelmi Kamara részéről, Krywald 
Ottó pápai prelátus, Nelky Jenő ny. követ, meghatal-
mazott miniszter, Kaffay Sándor evangélikus püspök, 
dr. Ripka Ferenc ny. főpolgármester, dr. Tőkés Gyula 
főjegyző, Budapest székesfőváros kulturális szakosz-
tálya részéről, Unkelhauser József dr., a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara kiküldöttje, dr. Nagy 
Károly, az Állandó iroda vezetője. Az évi jelentés 
adatszerűleg számolt be arról, hány helyen látta el 
az iroda 1934-ben is a külföldi szegényebb magyar 
intézményeket tankönyvekkel, szépirodalmi művekkel, 
kottákkal, jelvényekkel, zászlókkal stb., továbbá, hogy 
az iroda felhívására mennyi külföldi magyar egyesü-
let jelentette be csatlakozását és fejezte ki az óhazá-
hoz való törhetetlen ragaszkodását. Megemlékezett to-
vábbá arról, hogy a külföldi magyarság között az 
úgynevezett második generáció megmentése érdekében 
minden téren erős megmozdulások látszanak. Üröm-
mel állapította meg, hogy az elmúlt évben a magyar 
rádió megvalósította a külföldön élő magyarsággal 
való közvetlen összeköttetést, ami a külföldi magyar-
ságnak egyik legfőbb óhaja. A központi tanács Raffay 
Sándor, Nelky Jenő, dr. Krywald Ottó hozzászólása 
után az évi jelentést, valamint a dr. Ajtay József által 
előterjesztett zárószámadást tudomásul vette s a szer-
vezeti iroda működésének elismerő méltatása mellett 
az elnökség részére a felmentvényt megadta. Köszö-
netet szavazott a magyar társadalomnak, Budapest 
székesfővárosnak, a Szent László Társulatnak, a ma-
gyar könyvkiadó- és lapkiadóvállalatoknak a megértő 
támogatásáért s magáévá tette a betegsége miatt távol 
lévő dr. Kováts J. Istvánnak írásban előterjesztett azt 
a javaslatát, hogy a magyar diákcsere-akciót is igye-
kezzék a második generáció kérdésének megoldásába 
bevonni. 

Egyházi és népénekkarok szervezése a zala-
vármegyei népművelésben. Zala vármegye al-
ispánja, mint a Törvényhatósági Népművelési 
Bizottság elnöke rendelkezést adott ki a járási 
főszolgabírók, a megyei városi polgármesterek, 
jegyzők s a helyi népművelési bizottságok ré-
szére, amelyTben utasítja őket, hogy hatóságuk 
területén mielőbb alakítsák meg az egyházi és 
népénekkarokat. Az alispán hivatkozik arra, 
hogy az énekkarok a vallási, erkölcsi és haza-
fias érzésnek hathatós tényezői és szociális je-
lentőségük is van, mert közös munkára hozzák 
össze az embereket és fegyelmező erejükkel is 
kiegyenlítőleg hatnak. A zalamegyei énekkarok 
a magyar egyházi éneknek és a magyar nép-
dalnak állandó tényezőivé válhatnak. 

Halálozás. Nagy részvéttel temették el bilkei Gorzó 
Dénes állami elemi iskolai igazgatót május hó 27-én, 
a rákoskeresztúri temetőben. Negyven éven keresztül 
fáradhatatlan szorgalommal, lelkes buzgósággal taní-
tott és nevelt. Példátadó lelkiismeretességgel látta el 
munkáját úgy az iskolában, mint azon kívül. Az is-
kolánkívüli népművelésnek mindenkor odaadó, kész-
séges munkása volt. Mint a Szabad Lyceum titkára, 
fáradhatatlan mozgékonysággal és önzetlenséggel dol-
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gozott a felnőttek oktatása és szórakoztatása körül. 
Ezen munkásságának elismeréséül kapta meg a Sig-
num Laudist. A sírnál meleg szavakkal búcsúzott tőle 
dr. Lukács György v. b. t. t., nyug. miniszter, a Sza-
bad Lyceum elnöke és Pályi Sándor tanár, főtitkár a 
Főváros Népművelési Bizottsága nevében. Sáfráii Fe-
renc MAV műszaki főtanácsos a műhelytelep mun-
kásai és Mihályi Béla a szülők nevében. — Jakab 
József ny. r. kat. igazgatótanító életének 68. évében 
Tornyospálcán elhúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 

a tanév végével megüresedő és az 1935/36. tanév 
elejével betöltés alá kerülő 80 állandó helyettes 
állami elemi iskolai tanítói, illetőleg 40 heyettes 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. 

A kérvények benyújtásának határideje 1935. 
évi július hó 5. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez intézendő kérvényben feltüntetendők ós hi-
telt érdemlő iratokkal igazolandók a követ-
kezők: 

1. Folyamodó és szüleinek személyi adatai és 
lakása. 

2. Folyamodó családi állapota, ellátatlan csa-
ládtagjainak száma. 

3. Esetleges árvasága (hadiárvasága). 
4. Esetleges katonai szolgálata. 
5. Nyelvismerete. 
6. Képesítésének megszerzési ideje. 
7. Képesítésének foka. 
8. Egyéb képzettsége (kántori, leventeoktatói 

stb. képesítés). 
9. Eddigi tanítói működése. 
10. Egyéb működése. 
11. Erkölcsi és hazafias magatartása. 
12. Folyamodó egészségi állapota. 
13. Folyamodó szüleinek foglalkozása, az el-

látatlan gyermekek száma, folyamodó és szülei-
nek vagyoni állapota. 

14. Fentiekben fel nem hozott egyéb méltány-
landó körülmények. 

Az 1934. és 1935. év júniusában oklevelet szer-
zett tanítók és tanítónők pályázati kérvényei 
figyelembe nem vétetnek. 

A pályázók részére a fenti kérdőpontokat tar-
talmazó, férfiak és nők részére külön-külön 
nyomtatványok állanak rendelkezésre, amelye-
ket feltétlenül igényelni kell a „Néptanítók 
Lapja" kiadóhivatalától (Budapest, VIII, Mú-
zeum-körút 6. sz., Egyetemi Nyomda), mert 
azok a pályázati kérvény elengedhetetlen mel-
lékletét képezik. (A kérdőívet egy 12 [tizen-
kettő] filléres postabélyeg beküldése ellenében 
az igénylő posta útján kapja kézhez, vagy 
10 [tíz] fillérért személyesen veheti át.) 

A pontosan kitöltendő kérdőlapon feltüntetett 
kérdésekre adott minden választ okmányokkal 
kell igazolni, mert csak az okmányos igazolások 
vétetnek figyelembe. 

Azoknak az okleveles tanítóknak, illetőleg 

tanítónőknek, akiknek alkalmaztatás iránti 
szabályszerűen felszerelt kérvényeik már jelen 
pályázati hirdetmény megjelenése előtt benyuj-
tattak a minisztériumba, újabb pályázati kér-
vényt ezúttal nem kell beadniok, azonban a 
fent közölt kérdőlap-nyomtatványt kell igényel-
niük s azt kitöltve, a kérdőpontokat igazoló 
iratokkal együtt a minisztérium VI. ügyosztá-
lyába beküldeniök. Ezen kérdőlap hiányában 
pályázóknak nem tekintetnek. Ha valamely 
kérdőpont a korábban beadott kérvény kapcsán 
már igazoltatott, erre elégséges hivatkozni, 
de zt, hogy a pályázó hazafias és erkölcsi maga-
tartása kifokás alá nem esik és hogy a tanítói 
hivatás ellátása szempontjából egészséges, min-
denki újkeletű bizonyítvánnyal tartozik iga-
zolni. 

Jelen nyilvános pályázat azt a célt szolgálja, 
hogy minden jogosult egyformán tudomással 
bírjon az alkalmaztatási lehetőségekről s abban 
egyforma lehetőséggel részt vehessen. 

A kérdőív a hozzátartozó igazolványokkal 
együtt azért elengedhetetlen kelléke a pályá-
zatnak, mert minden másra való tekintet nél-
kül, az azokban foglalt adatok mérlegelésével 
történik meg az alkalmaztatás. 

A kérvények, illetve kérdőlapok közvetlenül 
(lehetőleg posta útján) nyújtandók be. 

Csak olyan pályázó kérvényei vétetnek ér-
demi tárgyalás alá, kik bárhová, fenntartás 
nélkül hajlandók elmenni. 

A megüresedett állások betöltése után az 
összes pályázati kérvények a folyamodóknak 
haladéktalanul visszaküldetnek. 

Az 1935/36. tanév folyamán az évközben eset-
leg megüresedő állásokra, vagy beteg tanerők 
helyettesítésére azok fognak alkalmaztatni, 
akik a jelen pályázat alkalmából kellően ok-
mányolt kérdőlapokat beadták. 

Budapest, 1935. évi június hó 7-én. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
60.418/1935. VI. sz. rendelete a miskolci tanítói 
továbbképző tanfolyam rendezése tárgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltségnek. 

I. 
A tanítóság szakszerű továbbképzése céljából 

folyó évi július hó 8—13-ig terjedő időben 
Miskolcon tanítók és tanítónők számára hat-
napos továbbképző tanfolyamot rendezek. 

A tanfolyamra 80 férfi- és 80 nőtanítót veszek 
fel. 

Azok a tanítók és tanítónők, akik a tanfolya-
mon résztvenni óhajtanak, kérvényeiket június 
28-ig Borsod-Gömör-Kishont közig. e. e. vár-
megyék kir. tanfelügyelőjéhez (Miskolc) nyújt-
sák be. A felvett tanítók az ág. ev. tanítóképző-
intézet internátusában lakást, reggelit, ebédet 
és vacsorát napi 2 pengőért kaphatnak. Ezek-
nek a hallgatóknak lepedőt, vánkost és takarót 
magukkal kell hozniok. A nőhallgatók az avasi 
túristaszállóban kapnak lakást és élelmezést 
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napi 2 P 50 fillérért. Ezeknek ágyneműt nem 
kell magukkal hozniok. 

A 160 hallgatón kívül még 100 miskolci és 
miskolcköínyéki tanító vehető fel, akik azon-
ban lakást és élelmezést nem kaphatnak. 

n . 
A tanító- és tanítónőképző-intézetekr főigazgató-

ságának. !iI:í •• 
Felhívom Címedet, liogy a tanfolyamra a ta-

nítóság figyelmét hívja fel és utasítsa őket,hogy 
felvétel iránt benyújtandó kérvényükben pon-
tosan tüntessék fel működési helyüket, az is-
kola jellegét, a folyamodó szolgálati éveinek 
számát ós azt a körülményt, hogy résztvett-e 
már pedagógiai továbbképző tanfolyamon és 
hogy igénybe óhajtja-e venni a kedvezményes 
ellátást. 

I., II. 
Közlöm végül Címeddel, hogy a tanfolyam 

vezetésével dr. Padányi Frank Antal állami 
tanítóképzőintézeti igazgatót és a vezetésben 
való segédkezéssel Drozdy Gyulát, a Néptaní-
tók Lapja főszerkesztőjét bíztam meg. 

A felvett hallgatókat a felvételről Borsod-
Gömör-Kishont vármegye kir. tanfelügyelője 
értesíti. 

Budapest, 1935 június 14-én. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 2805/1935. 
elu. számú rendelete az 1934/35. évi fűtési adatok be-

jelentése tárgyában. 

Valamennyi alárendelt hatóság, hivatal, intézet és in-
tézmény vezetőjének, amelynél a hazai szénnek tüzelés 
céljából való kötelező használata már elrendeltetett, 
továbbá valamennyi kir. tanfelügyelőnek, a kecske-
méti tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének, valamennyi 
elemi népiskola és óvoda igazgatóságának, gondnok-

ságának, illetve felügyelő-bizottságának. 

A hivatalok, intézetek stb. fűtésének szabályozására, 
illetve a fűtések műszaki és gazdaságossági elbírálha-
tása céljából eddig kiadott rendelkezésekben foglalt 
elvek szemmel tartásával a következőket rendelem el. 

1. A tüzelőszerek megválasztására, beszerzésére és 
felhasználására, továbbá a tüzelőberendezésekre vo-
natkozóan eddig kiadott rendelkezéseim — amelyek 
rövid kivonatát a „Fűtési jelentés"-hez csatolt „Tudni-
valók" tartalmazzák —, az ott ismertetett módosítá-
sokkal a jövő, 1935/36. fűtési évadra is érvényben 
maradnak. 

2. Az 1934/35. fűtési évadra vonatkozó és a fűtés 
gazdaságosságának elbírálásához szükséges adatok 
összegyűjtése végett csatoltan megküldött „Fűtési 
jelentés" (I. sz. melléklet) és „Tudnivalók" (II. sz. 
melléklet) nyomtatványait mindazok a hivatalok, in-
tézetek stb., amelyeknél a hazai szénnel való fűtés 
már kötelezőleg elrendeltetett, 3 példányban kapják 
kézhez. 

A fűtési jelentések egyikét a hivatal, intézet stb. ki-
tölti és a „Tudnivalók"-kai együtt 1 példányban meg-
őrzi, másik példányát pontosan kitöltve a vezetésem 
alatt álló minisztérium elnöki osztályába, harmadik 
példányát pedig legkésőbb 1935 június hó 30-ig köz-
vetlenül a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium 
(Budapest, II, Lánchíd-u. 1/3) XIII. szakosztályába 
terjeszti fel. 

3. A hivatalok, intézetek stb. évi tüzelőszerszükség-
letét esetenként a fűtési jelentés pontosan kitöftendő 
adatai és a helyszínrajz alapján a gyakorlatban be-

vált hőszükségleti számítások módszerével állapítom 
meg, illetve azok betartását ellenőrzöm. 

4. A fűtéssel kapcsolatban eddig a „Vezérfonal"-ban 
kiadott rendelkezéseknek, illetve a „Tudnivalók"-bail 
ismertetetteknek betartásáért, valamint a „Fűtési je-
lentés" összes rovatainak saját érdekükben való leg-
pontosabb kitöltéseért a hivatalvezetők, intézeti igaz-
gatók stb. személyesen felelősek. 

5. Az államháztartás mai nehéz helyzetében különö-
sen fontos, hogy a hivatalokban, intézetekben stb. 
mindenütt csak a legracionálisabban felhasználható, 
hazai származású tüzelőszerek használtassanak fel. 

6. Amennyiben valamelyik érdekelt hivatal, intézet 
stb. e nyomtatványokat folyó évi június hó 20-áig nem 
kapná kézhez, úgy a nyomtatványok megküfdését a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól kérni 
tartozik. 

7. Az elemi népiskolák és az óvodák részére az em-
lített nyomtatványok nem küldettek meg. Az ezen in-
tézetek, tehát az összes (nemcsak a kincstár, hanem 
az autonómiák által fűtéssel ellátott) állami, községi 
és felekezeti elemi iskolák és óvodák részére szüksé-
ges nyomtatványokat az illetékes tanfelügyelői hivatal 
tartozik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumtól sürgősen igényelni és pedig minden intézetre 
3—3 példányt számítva. E nyomtatványoknak a nép-
iskolák és óvodák közötti, azonnali szétosztásáról a 
tanfelügyelői hivatal gondoskodik. Az elemi népisko-
lák és óvodák igazgatósága, gondnoksága, illetve fel-
ügyelőbizottsága az áitala kiállított fűtési jelentések 
egyik példányát a „Tudnivalók"-kal együtt szintén 
megtartja, a másik két példányt pedig azonnal be-
küldi az ilfetékes tanfelügyelői hivatalnak. 

A tanfelügyelői hivatal ellenőrzi, hogy a hatáskörébe 
tartozó összes efemi népiskoiák és óvodák bemutat-
ták-e jelentéseiket, tartozik e jelentéseket mielőbb be-
szerezni és az összesített jelentéseket mondott határ-
időig ide, illetve a kereskedelemügyi minisztériumba 
felterjeszteni. 

8. Amennyiben a jelen rendelet végrehajtásából ki-
folyólag műszaki vagy egyéb szempontból kifolyólag 
felvilágosításra van szükség, az erre vonatkozó kérdé-
sekkel közvetlenül a m. kir. kereskedelemügyi minisz-
térium XIII/a. szakosztályához kell fordulni. 

9. Az internátussal kapcsolatos intézeteknél külön 
fűtési jelentést kell készíteni az intézet és külön az 
internátus fűtési és tüzefőszerfogyasztásának adatairól. 
Ennek megfelelően az internátusos intézetek részére 
6—6 darab adatbejelentési nyomtatvány küldetett. 

Budapest, 1935 május hó 29-én. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Jalsoviczky Károly s. k., 
miniszteri tanácsos, 

az elnöki osztály főnöke. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmüvek 

6. számú pótjegyzéke. 

Ács Klára: Kabaré tréfák. I—II. füzet. Bp. Kókai L. 
Barnász István: Többet ésszel, mint erővel. Bp. Kókai L. 
Barnász István—Csupkó Lajos: Riviérái kaland. Bp. 

Kókai L. 
Blaskó Mária: Vérszerződés. Bp. A Szív. 
Bohdaneczky Aladár: Dalos Palkó. (Gyermekek szá-

mára.) 
— — Feltámadunk. 
—- — Jancsi és Juliska. (Gyermekek számára.) 
Csite Károly: Ágnes néni menyet választ. Bp. Kókai L. 
— — Bíró Marcsa eljegyzése. Bp. Kókai L. 
— —• Ez a kislány úgy éli világát. Bp. Kókai L. 
—- — Hazádnak rendületlenül. . . Bp. Kókai L. 

Túrán fia. Bp. Kókai L. 
Csupkó Lajos: Nézzünk el Afrikába. Bp. Kókai L. 
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Evetovics Kuno: A kereszt diadala. Bp. Szerit István-
Társulat. 

Gárdonyi Géza: Ida regénye. Bp. Kókai L. 
Gerő Gyula: Huszárok. Bp. 
Gömöri Berta: Vérvirágok. Rákospalota. Szalézi Művek. 
Győry Jenő: A penészvirág. Bp. Kókai L. 
Kincs István: A részeg ember fia. Kőszeg. Emericanum. 

(Ifjúság számára) 
— —• Szobalány, Kőszeg. Emericanum. (Ifjúság szá-_ 

mára.) 
Kozák Jolán: Cicalakodalom. Bp. Kókai L. 
Lemoyne, G. B.: Sejanus. Bp. Szent István-Társulat. 
Lukács István: Az óvodás kisasszony. Bp. Szerző. 
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Bp. 

Színházi Élet. 
Németh Béla: A vekker. Bp. Kókai L. 
K. Pap János: A csősz. Bp. Kókai L. 

Kiskirály. Bp. Szerző kiadása. 
Radványi Kálmán: Karcsi nagyon beteg. Bp. Zászlónk. 
Schnurné Riedl Vilma: Pályaválasztás. Bp. Kókai L. 
Szirmai Józsefné: A mosoly ébredése. Rákospalota. Sza-

lézi Müvek. 
196/1935. H. M. K. sz. 

Hirdetmény. 
(Közzététetik a magyar kir. Vallás- és Közok-
tatásügyi Miniszter Űr 22.841/1935. IV. számú 

rendelete alapján.) 
A budapesti Horthy Miklós-Kollégiumban 

megüresedett tagsági helyekre pályázat hirdet-
tetik. 

Pályázhatnak a Kir. Magyar Pázmány Péter 
Tudomány Egyetem, a m. kir. József nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a 
m. kir. Képzőművészeti Főiskolára készülő, 
szegénysorsú és jó előmenetelű ifjak, valamint 
a fenti egyetemek és főiskola olyan hallgatói, 
akik legalább féltandíjmentességre jogosító 
tanulmányi eredményt igazolnak. 

A felvétel iránti kérvények a magyar kir. 
Vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űrhöz cí-
mezve, 1935. évi augusztus hó l-ig a Horthy 
Miklós-Kollégium igazgatóságánál (Budapest, 
IX., Üllői-út 51. sz.) nyújtandók be. 

A kérvényhez melléklendők: 
1. Az Érettségi bizonyítvány, illetőleg lecke-

könyv (szigorlati bizonyítvány) hiteles má-
solata. 

2. A szülők családi, vagyoni ós társadalmi 
helyzetéről az illetőség helyén kiállított újabb 
keletű hatósági bizonyítvány. 

3. Hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy 
folyamodó testi hibában és fertőző betegségben 
nem szenved, kollégiumi bennlakásra alkalmas. 

4. A szülő vagy gyám nyilatkozata arról, hogy 
a kollégiumi díj szabályszerű befizetésére köte-
lezettséget vállal. 

5. A folyamodó nevére megcímzett postai 
levelezőlap. 

A kérvény külzetén feltüntetendő a válasz-
tott egyetemi, főiskolai tanulmányi szak, ma-
gasabb évfolyamú hallgatóknál a félévek száma. 

Szabályszerűen fel nem szerelt, vagy elkésve 
benyújtott kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Minden kollégiumi tag felvételi díjként 5 pen-
gőt, kollégiumi díj fejében havi 10 pengőt tarto-
zik fizetni. A kollégiumi díj három részletben 
éspedig szeptember—december hónapokra a fel-

vétel alkalmával, a második részlet január hó 
1-én, a harmadik részlet április hó 1-én fize-
tendő. 

A kollégiumi díjért lakás, fűtés, világítás, 
reggeli, tanulóterem, könyvtár-, betegszoba-
használat, könnyű betegségnél ingyenes orvosi 
kezelés és ágyneműmosás jár. Két ágylepedőt, 
egy téli takarót a felvett hallgatóknak maguk-
kal kell liozniok. 

A felvett hallgatók helyüket legkésőbb szep-
tember hó 23-ig elfoglalni kötelesek. A kollé-
giumi díj, későbbi jelentkezés esetén is, szep-
tember hó 1-től fizetendő. 

A kollégium tagjai egyúttal a Nemzeti 
Munkavédelemnek is tagjai s a felvételi kér-
vény benyújtásával kötelezik magukat az elő-
írt gyakorlaton való részvételre. 

A kollégiumi menzán ebéd 70 fillérért (leves, 
főzelék húsfeltéttel, vagy sült körettel, tészta 
ós kenyér), vacsora 50 fillérért (húsétel, kenyér) 
kapható. Ezekre együtt vagy külön-külön havi 
bérletjegyek is válthatók. 

Budapest, 1935. május hó 21. 
A Horthy Miklós-Kollégium 

igazgatósága. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Hóman Bálinl vallás- és közoktatásügyi miniszter 
beszéde a kultusztárca költségvetési vitájában. — 
Székely né Solymos Bea: Jellemképzés az iskolában. — 
Drozdy Gyula: A fényképezés a tanítás szolgálatában. 
— Dr. John Dewey: A nevelés bölcseletének szükséges-
sége. — Havas István: Pintér Jenő: Magyar irodalom-
történet. — Iskolánkívüli népművelés: Dr. Nevelös 
Gyula: A magyar dal védelme. — Gyakorlati peda-
gógia: Günther Jolán: Koncentrációs földrajztanítás. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iro-
dalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Egyesületi élet. — Tanügyi naptár. •— Hírek. 

— Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

PUSZTAVACS Klement ina-majori, helybeli tanító meg-
választása esetén az Ágoston-majori római katolikus köz-
ségi tanítói állásra szeptember 1-vel pályázatot hirdetek. 
Javadalom törvényes készpénzfizetés és lakás. Hittan és 
gazdasági ismétlő tanításáért külön díjak. Amennyiben 
férfitanerő választatnék meg, köteles szükségszerűen a 
kántoriakban díjtalanul segédkezni és a leventéket díja-
zásért oktatni. Az eredeti, vagy hiteles másolatú okmá-
nyokkal felszerelt kérvények a hirdetés megjelenésétől 
számított 21 napon belül címemre küldendők. Markó 
László iskolaszéki elnök. (178) 
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jiirdJiwJlák 
Férfi és női fürdődresszek divatszínekben 

és formákban 3"90 P 
Különleges divatkötésű f ü r d ő d r e s s z e k , 

elegáns színekben és formákban . . . . 8'50 Pstől 
Gumival átszőtt, tiszta gyapjú »Lastex« 

fürdőruha (ideális alakot tormái) 14 90 P«től 

Pizsamák, köpenyek és egyéb fürdőcikkek 

N a g y k ő v á c sy M i l e n k ó 
IV, Petőfi Sándor-utca 3. szám. 

Legolcsóbb bevásárlásijjforrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSY.ŰT 15. SZÁM 

Most célszerű 
megrendelni 
minden elemi*, iparos* és 
ke r e skedő í t anonc i sko l a 
törzskönyvit, oktatási=, keze= 
lési=, számviteli= és egyéb 

hivatalos 
nyomtatván ya it 

nehogy tanév elején torló* 
dás álljon be. 
Nyomtatvány ^árjegyzéket és 
rendelő=levelezőlapokat kívá* 
natra azonnal bérmentve küld 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. SZÁM 

ZSELICKISLAK rk. egyházközsége kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom államsegélyes. Köte-
lességek díjlevél szerint. Korteskedés kizárva. Adókat ta-
nító fizeti. Kántori oklevél megkívántatik. Állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Kérvények július 7-ig plébánia-
hivatalhoz Zselickislak, küldendők. Választás, énekpróba 
július 9-én reggel 9 órakor. (193) 

MONOSZLÓ ref. egyháza pályázatot hirdet halálozás 
folytán megüresedett orgonista kántortanítói állására. Ja-
vadalom 26 (huszonhat) értékegységű helyi járandóság, 
államsegély, kétszobás, konyhás lakás. Kötelesség: min-
dennapi és ismétlő tankötelesek oktatása, kántori, állami, 
egyházi törvények, szabályrendeletek szabta összes teen-
dők, énekkar szervezése, belmissziói munkában segédke-
zés, szükség esetén lelkész helyettesítése. Állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek válaszbélyeggel a veszprémi ref. egyházmegye espe-
resi hivatalához, Alsóörs, Zala megye küldendők. Minisz-
teri elismerésig a megválasztott ideiglenes alkalmazású. 
Pályázati határidő megjelenéstől számított három hét. 
Iskolaszék. (179) 

ŰJKÉCSKE község iskolaszéke a belső területen nyug-
díjazás folytán megüresedett egy férfi- és egy nőtanítói 
állásra pályázatot hirdet. Amennyiben ezen állások a 
külterületi iskolák valamelyik tanítójával töltetnék be, 
az ekként megüresedett külterületi tanítói állásokra is 
pályázatot hirdetünk. Javadalom a törvényesen megálla-
pított fizetés. Pályázati határidő huszonegy nap. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények Községi Iskolaszéki Elnök 
címére, Űjkécske küldendők. (186) 

RÁKOSPALOTA auth. orth. izr. hitközségi iskola-
széke a II. számú tanítói állásra ismételten pályázatot 
hirdet. Javadalmazás törvényes. Pályázat határideje ezen 
hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Megfelelő nyug-
díjas és legalább egy évi eredményes működést igazoló 
tanítók előnyben részesülnek. Reich Dezső iskolaszéki 
elnök. (184) 

KÁLLÓSEMJÉN (Szabolcs vm.) község iskolaszéke a 
kállósemjén—forrástanyai községi elemi iskolai tanítói 
állásra, a vk. miniszter úr 75557/1935. sz. rendelete ér-
telmében ismételten pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
mindkét nembeli magyar állampolgárok, okleveles taní-
tók, összes hitelesített okmányok csatolásával. A pályá-
zati kérvényeket válaszbélyeggel ellátva, községi iskola-
szék elnöksége Kállósemjén, címre ezen hirdetmény meg-
jelenésétől számított háromheti határidő alatt kell be-
nyújtani. Az állás helyi javadalma: természetbeni lakás 
és a mindenkori kezdő tanítói illetmények 10%-a. (191) 

CIBAKHÁZA községben (Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megye tiszai alsó járás) a községi kisdedóvodánál nyug-
díjazás folytán megüresdett községi óvónői állásra pályá-
zatot hirdetek. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy a 
törvényben előírt képesítésüket, eddigi működésüket, to-
vábbá erkölcsi és politikai megbízhatóságukat igazoló 
okmányaikkal felszerelt megfelelő beadványi bélyeggel 
ellátott pályázati kérvényeiket hozzám a hivatalos lapok-
ban (Néptanítók Lapja, Kisdednevelés) megjelent hirde-
tési naptól kezdve 21 napon belül annál is inkább nyújt-
sák be, mert a később érkezett, vagy hiányosan felszerelt, 
kérvényeket figyelembe venni nem fogom. Az állás java-
dalma a 9000/1927. M. E. sz. rendeletben, illetőleg ameny-
nyiben ezen állást kezdő óvónő nyerné el, az 1930. évi 
XLVII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 865/1—1931. 
V. K. M. számú rendeletben megállapított illetmény, to-
vábbá két szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló ter-
mészetbeni lakás haszonélvezete. A választás kitűzése 
iránt később fog intézkedés történni, az állást betölteni 
engedélyező miniszteri rendelet vétele után. Megjegyezni 
kívánom, hogy az állás helyettessel már be van töltve. 
Kelt Cibakházán, 1935. évi június hó 4. napján. Révész 
István elnök, esperes-plébános. (188) 
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SÁVOLY róm. kat. iskolaszéke nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalma 47 értékegység. Kötelesség díjlevél szerint. Ha-
táridő 21 nap. Miniszteri rendelet a nyugdíjas tanerőket 
és az egy évi eredményes szolgálatot igazoló tanítókat 
előnyben részesíti. Plébánia-hivatal Somogysámson. (190) 

GYÖRKÖNY ág. hitv. ev. iskolaszéke öttanerős fele-
kezeti jellegű C-típusú elemi iskolájánál osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak felekezetbeli férfi-
tanítók, akik a kántoriakban és német nyelvben alapos 
jártassággal bírnak. Javadalom a törvényes készpénz-
fizetés, melynek 80% -át az iskolafenntartó fizeti. Pályá-
zati határidő július 15. Pályázati kérvények a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Györköny (Tolna m.) címre. (181) 

SZENTES református egyházának presbitériuma pá-
lyázatot hirdet lemondás folytán megüresedett, állam-
segély élvezetével egybekötött V. számú tanítói állásra. 
Ez állás segédtanítónővel fog választás útján betöltetni. 
Fizetés törvényszerű. Kötelesség: a reábízott osztály, 
vagy osztályok vezetése, mindennemű belmissziói mun-
kában való segédkezés. A pályázati kérvények és ok-
mányok 1935. évi július hó 8-ig, délig adandók be alul-
írott iskolaszéki elnökhöz. Hiányosan felszerelt, vagy 
később érkező pályázatok figyelembe nem vétetnek. —• 
Okmányok visszaküldésére válaszbélyeg mellékelendő. 
Sebestyén Béla, iskolaszéki elnök. (196) 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR ÜZLETE 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Az új tanévre szükséges 
mindennemű író* és irodaszert, 
papírt, tintát, tollat, irónt stb. isko* 
lai felszerelési tárgyat, taneszközt 

TANSZEREKET 
megkönnyített fizetési feltételek 
mellett (esetleg az új költségve* 
tés terhére) 

elsőrendű minőségben 
legolcsóbb áron 
szállít a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
TAN* ÉS ÍRÓSZEROSZTÁLYA 
B U D A P E S T VIII, M Ú Z E U M í K Ö R Ú T 6. SZÁM. 

MINDENKI FÉNYKÉPEZZEN! 

BABY 
BROWNIE 
AZ OLCSÓ ÉS NÉPSZERŰ 
FÉNYKÉPEZŐGÉP 

Kevés pénzért sok öröm: képei 
tanulságos emlékek lesznek 

Ára 
3 tekercs Kodak Verichrome 
filmmel együtt csak i A B 
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H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

CSERÉLNÉK bárhova családi okból. R. kat, iskola, 
80 százalékos államsegély. Mellékes van, fizetés pontos. 
Molnár, Báta, Tolna m. Duna mellett. (182) 

TALÁLKOZÓ. Az 1925. évben Jászberényben végzett 
Kartársaim! 10 éves találkozónkra vonatkozó javasla-
taitokat. legsürgősebben juttassátok hozzám. Bodnár Já-
nos tanító. Bekecs, Zemplén m. (195) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

Fiú= és leány ka=v izsgaruhák, tropikál 
öltönyök, fürdőcikkek nagy választékban 

T R I B O N 
r u h á z a t i r . t . * n á l 
B U D A P E S T VIII, Ü L L Ő L Ú T 14. 
TELEFON : 3 9 - 2 - 8 5 . és 3 1 - 2 - 9 7 . 

Legkedvezőbb fizetési feltételek. 
Mintákat szívesen küldünk. 

POLGÁRI ISKOLAI német-francia tanítónő nagyobb 
gyermekekhez, felnőttekhez társalkodónőnek menne nyá-
ron vidékre, ősprotestáns családhoz, fizetés nélkül. „Sze-
pesség" jeligére a kiadóba. (160) 

OKLEVELES tanítónő a nyári hónapokra gyermekek 
felügyeletét vállalná, lehetőleg Balaton mellett, díjtala-
nul, utiköltségmegtérítéssel. Pécs, Egyetemi könyvtár 
címre. (180) 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az 

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 ZONGORÁKAT, PIANINÓKAT. 

B u d a p e s t V I I , K l a u z á l ' u t c a 3 5 . s z 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron, 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

A NAPOKBAN JELENIK MEG 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K 
sorozatának 13*ik kötete 

D R O Z D Y G Y U LA : 

H E L Y E S Í R Á S 
ÉS NYELVI M A G Y A R Á Z A T O K 

AZ V.-VI. O S Z T Á L Y B A N 
ÁRA 7 PENGŐ 

Mint az eddig már megjelent kö te teke t , ezt is készséggel 
szállítja kedvező részletfizetésre is a 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII KER., MÚZEUMSKÖRÚT 6. SZÁM (GÓLYAVÁR) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi-út 20-22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasillványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 
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DEMÉNY IMRE OROONA- ÉS HARMÓNIUMÉPÍTÓ 
B U D A P E S T VI, LÁZÁRsUTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ ORGONÁK HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást 
m é l t á n y o s ár,on vá l la l . 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! 

elsőrangú kivitelben, 
állandóan raktáron. 
Kérjen árjegyzéket! 

NAGVVAKÁCIÓRA két középiskolás gyermeke mellé 
németül beszélő tanítónőt, tanítót keres teljes ellátásért 
Erdős Károly ref. tanító, Szalonna, Borsod m. (173) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utea 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

ÖTOKTÁVOS használt harmóniumot veszünk. Részle-
tes leírás. Baracspuszta, Üjiskola. (194) 

ÖTOKTÁVOS, 9 regiszteres harmónium, keveset hasz-
nált, 320 P-ért eladó. Budapest, VIII, Nagytemplom-
utca 21, I. 10, (183) 

CSERÉL református kántortanító nagyközségből, lakás 
a Holt-Tisza partján, kiváló fürdőhely. Buday, Fegyver-
nek. (185) 

SZÜNIDŐBEN nyaraló tanító gazdaságát ellátom. 
Gyermekek tanítását is, szobás lakásért. Tanítónő. (187) 

CSERÉLNÉK Pestkörnyékre, vagy városba egyik leg-
nagyobb városunk belterületi iskolájától. Költségeit meg-
fizetném. „Nagyvárosinak." (189) 

FEKETE ZONGORA olcsón eladó. Budapest, VIII , 
Práter-u. 37, I. em. 18. Dobsa. (192) 

SZLEZAK LÁSZLÓ HARANG. ÉS 
ÉRCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

3 
"5 
N 

JO «I 
-5 
V 

fa 

Haranglábsgyár 
Harang. 

felszerelés 

B OS 
fi (u — 

1 ™ oo ft 

H 2 

^ 2 a ao 
UNMO DOMINI lííl 

«aprói jusztín:AN aiaoBcé HÍ>'jt stattÁfiz RÓBcar APWPj^aá** . 1KPHA FERENC räPOl,C.MWSOT  
DÍ.S1P0C2 JFNŐ POUOÁRKES-!» „ a «BCZEt. JEN« KEGTCM TCTM3««» ««KOÍUJOÍ ECTHÁZKe?.8ta SUM-r* 

KUKSI iiCKCS.roVABOS«»!'-̂ -»; 

•E 
w IIP t er 

— UlT 
(Budapest-belvárosi főplébánia^templom részére készített 2400 kg-os 
,,Polgármester=harang>(, melyet 1928 november 25-éh szentelt fel 

dr Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazil ika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923 
évi vasipari kiállításon aranyéremmet, az 1925. és 1926. évi kézmű• 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve — 

Számos egyházi elismerőlevél 1 
Költségvetéssémentesen szolgil 1 Előnyös fizetési felt éte< dk 

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 

RE M É NYIN É L K r ^ h e r 
K i r á l y = u t c 

A Zeneműveszeti Főiskola szállítója. 
Kérje l e g ú j a b b 3 2 . sz . ár jegyzékemet . 

—60. 

l ^ f t a n f O szállítja s olcsóbban a miniszt. ajánlott és többszörösen A 1 «I11WU kitüntetett 40 éves cég, a mély fekete, tartós, használat-
kész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A M Á Z A T . 
Egy »/i bádog *h kg 4 - 6 isk. táblának F 8 
» »/2 » 3/4 » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb i*kolatáblamáz#ecset, lapos 4"?os » 2*30 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » — ' 9 0 

Láda, szállítólevél „ . . » —-40 - tó l feljebb 
Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Fő=utca 60. 

Utazás , n y a r a l á s 
előtt fürdőtrikót, fürdőköpenyt, pyjamát, 
nyári ruhát a 
REFORM R U H Á Z A T I R. T. 
nál veszünk. — Gyönyörű választék, 
olcsó árak. — F o l y ó s z á m l á r a is.; 
VI, Vilmos császár-út 5. szám. 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert leg jobb 

h á z - , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium«raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „ H a r m o n h ö r l " . Te le fonszám: 5 1 - 6 - 5 2 . 

Csak legújabb kiadású 
modern fa l i térképeket vegyünk| 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra ronva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai lalitér- F 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26 — 
Magyaromig ÚJ plasitikns hatású hegy-vii-

rajii falitérképe. Nagysag -it< 169 cm . . 26-— 
Európa legújabb politikai ! Jtérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26--^ 
Európa ú] plasitikns hatású hegy-víirajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm 26 — 
A föld képe féltekékben. (Planiglobu».) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26--r 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főhizományosa 

B U D A P E S T IV, KAMERMAYER KÁROLYsU. 3 

LOPOf GYÚLJA S S , 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05 . 

BARAKOVITS J Ä N P S 
müorgonaép l tő 
Rákospalota, Pázmány-úf 72 . 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tés t , homlokza t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű javí tást a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vál la l . 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetúutca 29. 
(Rákosfalvi.) Telefonszám: 96—3—4J. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

ÚJDONSÁG! 
Zenetudományi irodalmunkban márrég= 
óta érzett hiányt pótol Dr. P R A H Á C S 
MARGITNAK, a kitűnő zenekritikus» 
nak és bölcselőnek, a Zeneművészeti 
Főiskola könyvtárnokának most meg« 
jelent műve 

A ZENEESZTÉTIKA 
ALAPPROBLÉMÁI 
( F o r m a é s k i f e j e z é s a z e n é b e n ) 

A könyv 232 oldal terjedelemben, 
hangjegyszemelvényekkel illusztrálva a 
KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 
kiadásában jelent meg ízléses, a tárgy* 
hoz illő művészi kiállításban. 

Á R A 6 P E N G Ő 

WM A m . 1. t a n t e s t ü l e t 

WrW&mk WM mm t a g j a i n a k 6 h a v i 

f o l y ó s z á m l a h i t e l 

W / m 
V i f / I r A / w • > M^é JHHwSw 

mm 
v a g y 5 ° / 0 p é n z t á r i 

W / m H ^ p S s j m i m e n g e d m é n y . 

22.506. — 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 ő r ú t 6. ( F . : T h i e r i n g R i c h á r d . ) 
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68. ÉVFOLYAM. 14. SZÁM. 1935. JÜLIUS 15. 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
"k i rá ly i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 36-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

I ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

Ü L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
•Lj ára 50 fillér. A m. 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 érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473- számú csekkszámlájára. 

T_T I R D E T É S hivatalos pályázat 
n 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P, ' / . oldal 50 P, 
Vi oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal dmére előre fizetendők. 

Egy francia író mondotta, hogy mikor el-
halad az iskola előtt, megemeli a kalapját s 
könnyes meghatottsággal gondol a tanítóra, 
aki benn a falak között a nemzeti kultúra 
örök igéit szelíden, szerényen hirdeti. Ez a 
francia író átérezte a tanítói hivatás fontos-
ságát. Hasonló elismerésekben már többször 
volt része a magyar tanítóságnak is. Ezek 
az elismerések azonban hamar elröppentek, 
szélesebb körben hullámot alig-alig vertek. 

Most Magyarország kultuszminisztere szólt 
a francia íróhoz hasonlóan a néptanítóról 
akkor, mikor éppen azt a törvényjavaslatot 
tárgyalta a törvényhozás, melynél jelentő-
ségben teljesebb alkotás Eötvös óta nem sza-
bályozta a magyar népoktatást. Hóman Bá-
lint kultuszminiszter az elismerő s a javas-
lat jelentőségét és tökéletességét méltányló 
hozzászólásokra válaszolva, a többek között 
kijelentette, hogy: „A néptanítóval együtt 
szerepelni az egyetemi tanárnak is büszke-
sége lehet, ha a néptanító teljesíti köteles-
ségét.1'' 

Hogy mi volt az ok, amely Hóman Bálint 
kultuszminisztert erre a kijelentésre kész-
tette, azt ne firtassuk, nehogy megzavarjuk 
azt a felemelő érzést, amely ennek a kijelen-
tésnek nyomában a magyar tanítói kar ösz-
szességének lelkében támadt. Inkább mé-
lyedjünk el ezzel az egyetlen mondattal ki-
fejezett nagy elismerés, tisztelet, megbecsü-
lés és követelmény keresésében. 

Kultuszminiszterünknek ebből a kijelen-
téséből megérezzük, hogy ő, a nagy történet-
tudós s a magyar kultúra őrzője és fejlődé-
sének irányítója, nemcsak ismeri, hanem 
méltányolja is a magyar tanító munkáját . 
Tudja , hogy a magyar tanító az apostolok-
nak fajtájából való, aki levet magáról min-
den hiú díszt és a szürke hétköznapok robo-
tos munkája közben is fel tud emelkedni, 
hogy embereket, magyar embereket neveljen 
nemessé, lelkessé, eszmények harcosaivá, a 
munka katonáivá. 

Magyarország kultuszminisztere ezzel az 
egyetlen tömör mondattal világosan hirdeti, 
hogy azoknak, akik megkínozva, megkicsi-
nyítve itt élnek ebben a csonka közösségben, 
a magyar népiskola és a magyar tanító előtt 
meg kell emelniök a kalapot, mert a magyar 
tanító több, mint tanító, ö lelkeket formáló 
nevelő is, katona is, eszmény is, aki jöven-
dőnk képét nemcsak a maga lelkében hor-
dozza, hanem azt át is plántálja a jövő nem-
zedék lelkébe. 

Benne van ebben az egyetlen mondatban, 
hogy a mi kultuszminiszterünk a nemzeti 
kultúra forrásának a magyar népiskolát s 
annak fáradhatatlan munkását, a magyar 
néptanítót t a r t ja , aki odakinn a tanyákon, 
a pusztákon, falvakban, a kis és nagy váro-
sokban hinti el a művelődés gyöngyszemeit. 
Ő a néppel együtt él, akinek nemcsak a szó 
szoros értelmében vett tanítója, hanem ne-

m i i ÉWHíí j 
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velője, tanácsadója, gondolkozásának, érzé-
sének irányítója is. 

Szólt ez a kijelentés azoknak az elenyé-
szően keveseknek is, akik még mindig nem 
értékelik eléggé a néptanító nemzetépítő 
munkáját. Mert vannak, lehet, hogy jó-
hiszemű, de tájékozatlan emberek, akik a 
néptanítóban kevéskultúrájú, elmaradt kis-
embert látnak, annak hivatására, nemzet-
építő munkájának jelentőségére, értékére 
nem is gondolnak. Ezek a jelen tanítójában 
még a régi tanítót látják. Igaz, hogy odaadó 
hivatásszeretetben és idealizmusban hasonlít 
a régiekhez a ma tanítója, de műveltsége, 
tudása azon a fokon áll, amelyet a mai idők 
megkövetelnek. A mai tanító már az ú j kor 
gyermeke, akinek tudása és nevelése elég-
biztosíték arra, hogy a nemzet nevelése reá 
bízassék. A ma tanítójának egyik leghatal-
masabb erkölcsi támasza a tudásszomja, 
mely lelkében a haladás, a művelődés tem-
póját diktálja. Nemcsak kitűnő tanítókép-
zőink telítik, formálják lelküket, hanem hi-
vatásszeretetből fakadó lelki erők is állandó 
önképzésre késztetik. Náluk a pedagógiai, a 
társadalmi, a technikai és gazdasági ismeret-
szerzés már lelki szükséglet, melynek kielé-
gítésére sokszor önerejükből is nagy-nagy 
áldozatokat hoznak. 

A magyar tanító, a régi és az új, a ma-
gyar földből vétetett és a magyar földnek 
és magyar népnek jegyeztetett el s így méltó 
tud lenni ahhoz a földhöz, amelyről életre-
pattant. A magyar tanító író, költő, tudós, 
feltaláló, szociológus, közgazdász, katona, a 
magyar kultúra katonája és mindenek előtt 
és mindenek felett néptanító, népnevelő, 
akivel „együtt lenni az egyetemi tanárnak 
is büszkeség lehet", — mondja kultusz-
miniszterünk az ő felemelő kijelentésében. 
Tehát a magyar kultúra legfőbb őre a nem-
zet színe előtt, a legnagyobb határozottság-
gal mondta meg, hogy a magyar néptanítót 
tisztelet s megbecsülés illesse. Hogy ezt 
nemcsak mondotta, hanem érzi és tudja is, 
azt megmutatta azzal, — hogy ugyanakkor 
a tanítóság több évtizedes kívánságát telje-
sítette s törvénybe iktattatta, hogy ezentúl 
a népiskola felügyeletében és belső életének 
irányításában a néptanító is részt fog venni. 

Nagy bizalom, nagy megbecsülés, nagy el-
ismerés, de még nagyobb követelmény ez, 
mely nemcsak a népiskola belső életének 
fejlesztését, hanem a néptanító felemelését 
is jelenti. Most a magyar tanítóságon múlik, 
hogy ennek a beléhelyezett bizalomnak és 
újabb fontos feladatnak miként fog meg-
felelni. 

Igen, de ennek a tiszteletet követelő és 
felemelő kijelentésnek másik részében ott 
van a követelményt rejtő feltétel is, amely-
hői megtudjuk, hogy csak akkor büszkeség 
az egyetemi tanárnak a néptanítóval együtt 
lenni, „ha a néptanító teljesíti kötelességét". 
Ezzel Hóman Bálint kultuszminiszterünk 
nemcsak a néptanító munkáját értékeli, ha-
nem hivatásérzettől áthatott tanítói lelket és 
odaadó kemény munkát is követe] a nemzet 
számára. Tőlünk függ tehát, hogy tisztelje-
nek, megbecsüljenek. Értékünk mérlege te-
hát az a munka, amit végzünk s ahogyan azt 
végezzük. Ez jelenti emelkedésünket vagy 
lenézésünket. És ez így rendjén is van, mert 
a léleknélkiili robotnak tekintett tanítói 
munka sokat, nagyon sokat árthat a nemzet-
nek. Ez a nagy közösség pedig csak azt a 
tanítót tisztelheti, azt becsülheti, aki átérzi 
hivatásának eszményi magaslatát s belső, 
nagy, magasztos érzésektől indíttatva, min-
den nemzet tanítójánál jobban, odaadóbban 
végzi néptanítói, népnevelői munkáját. 

S most, a tanévzárás után és az ú j nép-
iskolai igazgatással meginduló ú j korszak 
küszöbén, gondoljuk és érezzük át, hogy mit 
tettünk s mit fogunk tenni a magyar nép-
iskola fejlesztéséért, ezen át a magyar nem-
zet boldogulásáért, a magunk megbecsülte-
téséért. És jövő munkánkhoz adjon újabb 
erőt a jól végzett munka gyönyöre s az a 
tudat, hogy azok, akik a mi sorsunkat inté-
zik s a nemzet szebb jövőjéhez vezető utat 
egyengetik, nemcsak tudják, hanem át is 
érzik a néptanító hivatásának fontosságát s 
megadnak neki minden megtisztelést és meg-
becsülést, ami tudása, érzése és munkája 
után megilleti. Hóman Bálint kijelentéséből 
látjuk, hogy a néptanító elnevezés tiszteletet, 
megbecsülést követelő nevezet, mert benne 
van minden szép és magasztos, amit a nem-
zetnevelés fenséges gondolata követel. 



1 2. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 5 1 1 

A Z I S K O L Á S G Y E K 9 I E K É S A T A U r L M A M Y I 

írta: MÁCSAY KÁROLY 

A . a eredmény kutatása minden időben fontos 
kérdése volt az iskola munkájának. Természe-
tes, hogy a nevelés és tanítás minden időben 
arra törekedett, hogy eredményt mutathasson 
fel. 

De nemcsak az elmélet keres eredményt, ha-
nem az iskolák felettes hatóságai: a tanulmányi 
kir. főigazgató, a tanfelügyelő, az igazgató is 
eredményt keres. Eredményt kutat a tanár és 
a tanító. Minden iskolai feleltetés, vizsgálás, a 
tanulmányi eredmény kutatása minden iskolai 
osztályozás a vizsgált eredmény minősítése. 

Ebben a kutatásban három tényező játszik 
szerepet. 1. az iskola felettes hatósága (egyházi 
és állami); 2. az igazgató, tanár, tanító; 3. a 
gyermek, a, tanuló. Ezek az eredménykutatás 
személu'i tényezői; a tárgyi tényező az a tanul-
mányi anyag, amelyet iskolafokonként és osztá-
lyonként; más-más mértékben és minőségben 
kell produkálni a tanulónak, hogy az iskola 
munkája eredményes legyen. 

Érdemes tehát vizsgálat tárgyává tenni azt, 
hogy mi az eredmény. 

Nem elégszünk-e meg sokszor eredmény lát-
szattal is? Talán kifelé, a felnőtt ellenőrzők 
felé, csillog mint a hamis arany, de befelé a 
gyermek lelki fejlődését mérve, meg nem értett 
szótanulás csupán és sokkal kisebb értékkel bír. 

Van-e olyan ismertető jegye az eredménynek, 
amelynek alapján a látszat eredmény az igazán 
értékes, léleknevelő eredménytől megkülönböz-
tethető? Kétségtelen tény, hogy csak annak van 
igazi értéke, ami a gyermek testi-lelki fejlődé-
sét előmozdítja, s annál nagyobb a tanulmányi 
eredmény, minél nagyobb szeptember és június 
között a tanév folyamán ez a lelki fejlődés. 

Kétségtelen az is, hogy bizonyos ismeret-
anyaggal feltétlenül rendelkezni kell a tanuló-
nak, de ez az anyag, amelyet a felnőttek válo-
gatnak ki, csak eszközül, művelő, csiszoló anya-
gul szolgálhat az iskola nevelő munkájában. 

Megtörténhetik az is, hogy az ellenőrző fel-
nőttek nem eléggé járatosak a tanuló gyermek-
lélek lelki munkájának szövevényében s éppen 
ott látnak meg értékeket, ahol alaposabb vizs-
gálat látszateredményt konstatál s nem lát-
nak meg olyan értékeket, amelyek szervesen 
fejlesztették a tanuló gondolkodó, eszmélő, érző, 
akaró lelki működését és testi készségeit. 

Iskoláink tanulmányi anyaga ugyanis az 
utolsó száz esztendő rohamos természettudomá-
nyi és technikai fejlődése, valamint a találmá-
nyok sorozatának feltalálása alapján nagyon 
felhalmozódott. A tanítási anyag, amelyet a 
tantervek sorolnak fel, folyton nőtt. Újabb és 
újabb tudományok, végső eredményei újabb 
tantárgyak formájában addig döngették az is-
kolák kapuit, míg oda bebocsátást nem nyer-
tek. így szélesedett a tantárgyak száma, bővült, 
gyarapodott a tanítási anyag s ezt a folyton 
növekvő, hömpölygő ismerettömeget kellett el-

végeznie iskolának, tanárnak, tanítónak, tanu-
lónak egyaránt. A tanítási tervben felsorolt tan-
anyagot a tankönyvírók hivatalosan átvizsgált, 
megbírált és engedélyezett tankönyvekben dol-
gozták fel, úgyhogy a tanítási terv csupán keret, 
amelyben a tanításanyagot az engedélyezett és 
iskolákba bevezetett tankönyvek töltik ki. 

Az iskola tanulóinak kezébe adjuk ezeket a 
tankönyveket s az a kérdés, hogy a tanulmányi 
eredmény elérése szempontjából hogy oszlik 
meg iskolánk nevelő-tanító munkája és a tan-
könyvekből való tanulás között a gyermekek te-
vékenysége. Mennyire tudja az iskola segíteni 
a tanulót munkájával abban, hogy ne csupán 
saját erejével birkózzon a tanulmányi anyaggal, 
hanem az iskola egész berendezése, szemléltető 
felszerelése, a tanító vezető útmutatása, élő be-
szédje, a tanuló cselekvő tevékenysége hogyan 
könnyítheti meg a tanulmányi anyag teljes lelki 
feldolgozását úgy, hogy a tankönyv csupán 
a végső eredmények megrögzítését, emlékezet tá-
mogató szerepét töltse be. Az ismeretszerzés út-
ját a tanítási órán tanító és osztály együtt tet-
ték meg s csupán a megerősítő begyakorlás egy-
része maradt a tanuló otthoni munkája. 

A nevelés és tanítás elméletének írói több, 
mint 300 esztendeje küzdenek az iskolai szóta-
nulás tartalmatlan lelki üressége ellen. Comé-
nius, Montaigne, Locke, Rousseau óta folyton 
visszatérő és meg-megújuló szemrehányás éri 
az iskolák gyakorlati munkáját. Az üres szóta-
nulás vádja évszázadok óta hangzik különböző 
fokú erővel, de meg nem szűnő, vissza-vissza-
térő folytonossággal. 

Vájjon a tanításanyag nagymérvű bővülése, 
újabb tantárgyak bejutása, régi tanulmányi 
anyagok kibővülése nem juttatta-e ugyanoda a 
közelmúlt iskoláit is, ahol 300 évvel ezelőtt a 
szemléltetés szükségességét hangoztató pedagó-
giai realisták találták? 

Bizony a közelmúltban is, sőt még ma is sok-
helyen a tankönyvekből beemlézett tanítási 
anyag felmondása uralja az iskolát, 
"Egyházi és állami felettes hatóságok kutat-
ták, vizsgálták az eredményt, minden ellen-
őrző látogatás a tanulmányi eredmény vizsgá-
lata volt, A tanárok és tanítók tehát azt gon-
dolták, hogy a legrövidebb úton úgy tehetnek 
eleget ennek a kívánságnak, ha a kész eredmé-
nyeket a tanulókkal emlékezetbe vésetik, be-
taníttatják s azok azt folyékonyan felmond-
ják. Így lett a tankönyv az iskola szinte túl-
nyomó, — ha nem egyedüli — ismeretforrása, 
így lett a tanulmányi eredmény lerögzítése 
és összefoglalása helyett a közvetlen iskolai 
feldolgozás háttérbeszorításával a legfőbb, sőt 
döntő eredményt számító tényező. 

A beemlézett anyag felmondása szomorú 
lelki romlásokkal járt a tanuló gyermek lel-
kében. Neki ugyanis nemcsak a gondolati tar-
talmat, hanem a tankönyvíró kifejezési for-
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máját, stílusát is meg kellett tanulnia. Nem-
csak az ítélet volt tehát a könyvíró ítélete, 
hanem a nyelv, a kifejezés is, a tankönyv, a 
tankönyvíró nyelve s az ő sok tapasztalata, 
leszűrt tudásának jegyeit viselte magán. Fur-
csán hatott ez kis gyermek szájából, mert 
éreztük, hogy a felmondó gyermek és az el-
mondott anyag között lelki meghasonlás van 
s mikor a kis népiskolai gyermektanuló a tan-
könyvíró nyelvét az ő felnőtt, tapasztalt íté-
leteit mondja fel folyékonyan — kérdés — 
vájjon a saját lelke mennyire vesz részt ebben 
a munkában! Gondol-e arra, hogy az általa 
mondott szók mögött milyen hosszú utat kel-
lett megtennie az emberi léleknek, míg a fel-
mondott eredményekhez eljutott. 

De nemcsak ez a kérdés, hanem a gyermek 
lelke szempontjából a legszomorúbb volt az, 
hogy szabályokat, meghatározásokat tanult 
meg s azokhoz csupán egy-két példát kellett 
tudnia, holott a fejlődő gyermeki léleknek na-
gyon sok egyes esetet, az ő környező életéből 
ismert példát kell megvizsgálnia, ezeket a sa-
ját tapasztalásával gyűjtenie és csoportosíta-
nia s mikor így sok-sok tapasztalata, példája 
van, akkor ezekkel való tervszerűen irányított 
foglalkozás, csoportosítás, ezeknek a haszná-
lata közben alakul ki lelkében valami szabály-
féle. Lehet, hogy ez nincs olyan szép körmon-
datba foglalva, mint aminőt a felnőtt könyv-
író és a szakirodalom tud fogalmazni, de a 
tanuló szempontjából ennél sokkal fontosabb 
az, hogy a szerzés, a tapasztalás, a jelenségek 
és tények aprólékos gyűjtésével az ő személyes 
munkájával szerzi meg őket. Az így össze-
gyűjtött tapasztalati anyagot ő maga tudja 
csoportosítani, rendezni s a rendezés közben 
az egymáshoz hasonlóbbak, rokonabbak kerül-
nek egy csoportba s a tőlük különböző más 
irányú esetek pedig más csoportokba. A gyer-
meknek az ilyen csoportosító, rendező munkája 
közben lelkében alakul a szabályszerűség fel-
ismerése és megértése. 

Ha felszólítjuk, lehet, hogy emlékezetből nem 
tud olyan folyékony és tökéletesen hangzó 
meghatározásokat mondani, de az ismeret je-
gyei, felismerése és gyakorlati felhasználása 
az ilyen gyűjtő és rendező személyes munka 
végzésénél sokkal biztosabb és értékesebb. 
A népiskolában nem az elméleti meghatározás 
pontossága és szakszerűsége dönti el a tudás 
értékét, hanem a gyakorlati használat tudatos-
sága, a használat többoldalúsága mutatja meg 
azt, hogy a tanuló mennyire tette lelke birto-
kává az anyagot. Például a nyelvi magyará-
zatok tanulása közben nem a nyelvtény szák-
szerű meghatározása bír értékkel a tanuló 
számára, hanem az: tud-e a gyermek gyűjteni 
a saját beszédjéből, környezete élő beszédjéből, 
vagy a nyelvi példatárból, olvasókönyvéből, 
hasonló nyelvtényeket; ezenfelül mennyire 
tudja használni írásbeli fogalmazásaiban azt, 
amit a nyelvi magyarázati órán tanult. 

A régi iskolában, talán a felnőtteknek jobban 
tetsző meghatározások pontos tudása esetén is, 
vájjon szóbeli és írásbeli fogalmazás, nyelv-

használat esetében, nem volt-e sokkal kisebb 
értékű a gyermek nyelvi tudása? Nem elmé-
letre, hanem élő, eleven nyelvhasználatra ne-
veljük gyermekeinket s a használat teszi tuda-
tosabbá a nyelv ismeretét is. 

Lehet, hogy ez az eredmény egyesek ítélete 
szerint kevésbbé tökéletes, kevésbbé kész, nem 
szóyól-szóra, zökkenésmentesen mondható fel, 
de egy szempontból mindenesetre sokkal érté-
kesebb, a tanuló szempontjából, mert ő sze-
rezte, ő tapasztalta, gyűjtögette, csoportosí-
totta, rendezte, tehát minden részletében sze-
mélyes munkával szerzett. Érezzük rajta a 
tanuló gjrermek dolgozó lelkét, amikor beszá-
mol, akár rajzzal, akár szóbeli, vagy írásbeli 
fogalmazással, akár felmondással. A tanuló 
gyermek lelkében egészen más, gazdag háttere 
van az így szerzett tudásnak, sokkal gazda-
gabb, mintha csak a tankönyvből tanult anya-
got mondaná fel. A módszerjavító törekvések 
áthelyezték az iskolai munka értékességének 
mérését, a kész eredmények felmondásáról.... 
arra. az útra, arra a személyes erőfeszítésre, 
a testi-lelki működések sokoldalúságára, ame-
lyet a tanulónak végig kell járnia addig, amíg 
az eredményig eljut. 

A tanuló gyermek szempontjából tehát nem-
csak az az eredmény, amit eddig hibásan és 
tévesen annak neveztek némelyek, hanem az 
értékesebb eredmény az a testi-lelki munka-
folyamat, amelyet a feladat megoldása, a ta-
pasztalás, a gyűjtés, a rendezés, csoportosítás, 
okok keresése, a tanuló gyermekek testi-lelki 
szervezetéből kivált. S a tanuló fejlődése az 
az apró lépésekből összetevődő sorozat, ame-
lyet a tanításmenet egymás után következő 
módszeres egységeinek fokozatosan nehezedő 
sorozatában a tanulók megoldás közben fej-
lődnek. Mindent saját erőfeszítéssel érni el, 
mindent megvizsgálni, megtapasztalni, érzék-
szervekkel feldolgozni s azután a rendező ér-
telemmel csoportosítani, összefüggésekbe be-
látni, megérteni, azután pedig sokoldalú gya-
korlati használattal kifejteni: ez a tanuló 
gyermekek szempontjából az igazi eredmény-
hez vezető út. Nem lehet tehát kívülről kész 
ismeretek beemlézésével a gyermek fejlődése 
szempontjából értékes eredményt elérni. Nem 
lehet kívülről még tölcsérrel se önteni a tu-
dást a tanuló gyermek fejébe, hanem azt csu-
pán csak a gyermek munkájával belülről ki-
fejtve léhet fejlesztgetni, gyarapítgatni. Sok-
oldalú munkát végez a tanuló. De minden 
munkában képességeit próbálja ki. Állandóan 
kell, hogy érezze, hogy mire képes, mire gyen-
gébben képes s mire alig képes. 

A régebbi iskola túlnyomórészt a tanuló em-
lékezetét vette igénybe. S csak másodsorban 
kívánta meg más értelmi működések igénybe-
vételét is. Az új iskola, illetve az újabb mód-
szerjavító törekvések sokkal többoldalú lelki 
munkát kívánnak a gyermektől. Megtanítják 
látni, észrevenni, tapintani s a látott, hallott és 
a tapintott jelenségek okait értelemmel felku-
tatni. Folyton ott van az ismeretszerző úton a 
kérdés: miért"? mi lehet az oka? mi történhe-
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tett ebben a helyzetben? A tanuló pedig egész 
lelkét, összes tapasztaló, érzékelő szerveit, gon-
dolkodását, érzés- és akaratvilágát viszi a küz-
delembe. 

A népiskola felsőbb osztályaiban azonban 
még a kéz, a test munkáját, is fokozottabb mér-
tékben kell igénybe vennünk. A nép túlnyomó-
részt testi munkával, kezével és izmainak ere-
jével keresi kenyerét. A testi munkát tehát fo-
kozottabb mértékben kell belekapcsolnunk nép-
iskoláink munkájába is s az elméleti ismeretek 
elsajátítása mellett, a gyakorlati testi munkát 
is szolgálatába állítjuk, pl. a természeti és gaz-
dasági ismeretek megtanulásának céljából. Ügy 
érzem, hogy az lesz az igazi népiskolai termé-
szetrajz, gazdaságtani, tanítási eredmény, ha 
majd a mezőgazdasági vidékek népiskoláiban a 
gazdasági gyakorló területeken folyik a gya-
korlati mezőgazdasági munka s ehhez fűzzük a 
tudatosító, elméleti magyarázatokat. 

A sokoldalú, összhangzatos emberképzés, a 
módszerjavító törekvések célja s az igazi ered-

mény, amit a tanuló gyermek az iskolában sze-
rez, nemcsak az a tudásanyag, amit a tanítás-
terv felsorolt, hanem azok a készségek, begya-
korolt ügyességek is, amelyek a feldolgozás 
folyamata alatt minden gyermekben más és 
más fokban és minőségben kialakulnak. 

Manapság az élet is nagyon megpróbálja az 
embert s jó, ha a tanuló is úgy készül az életre, 
ha más iskolába nem is jár, mint az elemi és 
továbbképző népiskolába, hogy ezek az iskolák 
testi és lelki képességeit többoldalúan és ala-
posabban kipróbálják. 

Ha itt sokoldalú munkával megállja a helyét 
fejlődéséhez mért feladatok megoldásában, sok-
kal inkább készül elő gyakorlati életére, mintha 
csupán tankönyvekből tanulná meg a tan-
könyvírók kész megállapításait. 

A tanuló gyermekek fejlődése szempontjából 
kétségtelen, hogy csak az ő sokoldalú és szemé-
lyesen végzett munkájuk építi az ő életük alap-
jait. 

X E P I S H E R E T É S S É P M Ű V E L É S 
írta: DR. BISZTRAY GYULA 

A népművelési munka eredményességének 
alapfeltétele a helyi -viszonyok és a művelt-
ségi állapot tüzetes ismerete. A helyi körül-
mények szabják meg a népművelési munka 
kereteit, a helyi szükségletek pedig annak tar-
talmát. Céltudatos és eredményes népművelést 
csakis úgy lehet végezni, ha munkánk a kon-
krét szükségletekből indul ki s a legelvontabb 
ismeretek érintésekor is közvetlenül kapcsoló-
dik a helyi gyökérzettel. A helyi kapcsolatok: 
a szellemi ugar futóhomokját megkötő akác-
fák, a legnagyobb jelentőségű tényezők, ame-
lyekkel a fásítás egyáltalán végrehajtható. 

Kezdettől fogva ez a megfontolás vezeti a 
népművelés szerveit ama törekvésükben, hogy 
a magyar föld és magyar népi szellem táj-
egységenkint megnyilatkozó értékeit — diva-
tos barbár uniformizálás helyett — a maguk 
sajátosságában fejlesszék tovább. Erről a tö-
rekvésről tanúskodik a népművelésnek mind 
gyakorlati, mind elméleti ágazata. A gyakor-
lati jellegű népművelés területén például a 
népművelési bizotts4gok tervszerűen töreksze-
nek a talajnemeknek megfelelő gazdálkodásra, 
a tájtípusok szerint javasolt gyümölcsfajok 
termesztésére, a háziipari tanfolyamokon a 
sajáttermelésű gyapjú feldolgozására, a női 
kézimunkatanfolyamokon pedig a feledésbe-
menő eredeti, ősi hímzések begyakoroltatására 
nevelni a hallgatóságot. Más-más jellegű egész-
ségvédelmi előadások folynak az ipari, bánya-
és mezőgazdasági vidékeken; hasonlóképen más 
a tanfolyamok tárgyköre a nagyvárosokban, 
mint a falvakban és tanyákon stb. Ugyanígy 
érvényesülnek a helyi szempontok a kedély-
képzés és elméleti ismeretközlés terén. A Gyön-
gyösbokréta-mozgalom védelme, a népdalok és 

nóták, elsősorban a helyi nótakincs ápolása, a 
helyi nevezetességek tanulmányi kiránduláson 
való közvetlen megismerése, a történelmi, mű-
vészeti és irodalmi helyi vonatkozások kidom-
borítása, a község, járás, megye beható ismer-
tetése (községtörténet), a Nógrád vármegyében 
legújabban meghonosított községi kultúrkróni-
kák: mind a helyi kultúra tudatos fejlesztését 
és elmélyítését szolgálják. 

Sajnos, azonban e munkálatok tervszerű 
végrehajtásához szükséges segédeszközeink meg-
lehetősen hiányosak. Csupán a „nemzeti élet és 
művelődés" tárgykörére szorítkozva, például 
történelmünk, művészetünk és irodalmunk helyi 
kapcsolatai vagy nincsenek eléggé feldolgozva, 
vagy ha igen, úgy az ily monográfiák ismeret-
lenek, illetőleg hozzáférhetetlenek a helyi nép-
művelési szervek számára. Pedig micsoda gaz-
dag kincsesbánya egy-egy jó monográfia a 
tárgyi ismeretek alátámasztására és az előadás-
nak példákkal való színezésére! 

Még nagyobb nehézségekkel találkozunk, lia 
magának a művelendő talajnak: a magyar nép-
nek lelkiségét kívánjuk közelebbről megismerni. 

Széchenyi óta sürgetjük önismeretünk kiala-
kítását, újabban meg valóságos divat lett falu 
és város kölcsönös megismerését minél hango-
sabban követelni, — de mindezideig elmulasz-
tottuk egyszersmind gondoskodni a lélekszerinti 
megismerés alapjainak kimélyítéséről. Pedig 
a népművelés céljai csak az alapos népismeret 
útján valósíthatók meg. 

A népismeretnek számos módja és eszköze 
van. Legközvetlenebb formája a személyes meg-
ismerés. Nélkülözhetetlen alapja ez a népműve-
lésnek, de értéke nem kizárólagos. Hiszen a 
közvetlen megismerés számos esetlegességnek 
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van kitéve s mindig' csak egy aktuális helyzet-
képet örökít meg. Szükség van keretre és táv-
latra, amelybe közvetlen népismeretünket, ele-
venen izzó élményeinket és tapasztalatainkat 
beállíthatjuk. Szükség van népünk történelmi 
megismerésére, esetenkénti magatartásának, 
fejlődésének és változásainak ismeretére. Szor-
galmas magántanulásunk — közvetlen nép-
ismeretünk — ellenére sem nélkülözhetjük ama 
nagy tanítómester bölcsességét: a Históriáét, 
aki az élet jelenségeinek értelmet s egységet ad. 

Amikor az alábbiakban népünk történelmi 
megismerésének egyik szálát, az irodalmi meg-
ismerést kiragadom, ezzel távolról sem kívá-
nok az egyoldalú vizsgálódás útjára térni. Cé-
lom kizárólag kezdeményező lépést tenni s ösz-
tönzést szolgáltatni a magyar népismeret nagy 
munkájának megindulásához. 

Minduntalan halljuk azt a megállapítást, 
hogy a magyar népről soha még annyit és 
annyian nem írtak, mint a háború befejezése 
óta. Tény, hogy a legutóbbi másfél évtized so-
rán a falusi nép iránti irodalmi érdeklődés erős 
lendületet vett, de ez a tény önmagában még 
nem szolgáltat mértékegységet ahhoz, hogy az 
említett megállapítást megkockáztassuk. A ré-
gebbi magyar irodalom népi vonatkozásainak 
számbeli mennyisége és minőségi értéke még 
tisztázatlan fogalmak. Mai napig sincs olyan 
kiadványunk, amely népünket az irodalmi áb-
rázolás teljes tükrében szemlélteti. Szórványos 
kísérlet már több ízben történt,* a kérdést azon-
ban csak egy nagyszabású, tervszerűen vég-
zett feldolgozó munkával lehetne megoldani. 

Addig is, amíg egy ily összefoglaló művel 
nem rendelkezünk, a törvényhatósági népmű-
velési bizottságokra vár az a szép és hasznos 
feladat, hegy a vármegyéjük, illetőleg azzal 
összefüggő tájegységek lakosságára vonatkozó 
irodalmi feldolgozások rendszeres gyűjtését 
megindítsák. A gyűjtött irodalmi anyagot ré-
szint az előadóképző tanfolyamokon lehetne 
igen eredményesen gyümölcsöztetni, részint a 
népművelési előadások és tanfolyamok (főleg a 
jellemképző tanfolyamok) tananyagává feldol-
gozni, hogy az így előállított képben a hall-
gatóság, őseit szemlélve, önmagára ismerjen. 

A népismeret egyik tudományos ága, a demo-
gráfia, statisztikai táblázatokkal dolgozik. 
Számadatait régi anyakönyvekből, népszámlá-
lásokból meríti és azokból vonja le elvi követ-
keztetéseit. Jóllehet a hozzáértőknek a puszta 
számok is rendkívül sokat mondanak, tanulsá-
guk rendszerint mégis hézagos. A számadatok 
hézagait, a statisztikai táblázatok kereteit egy-
korú leírások és jellemzések mozgalmas, színes 
rajzaival kell kitöltenünk, hogy a holt adatok 
életre keljenek. Az irodalmi adalékok nem egy 
időponthoz rögzítve, hanem a történeti fejlő-
dés sodrában vetítik elénk a magyar népnek, 

* Lásd — többek között — Gyomlay László dr. 
„A magyar élet költészetünk tükrében" c ímű közle-
ményeit. (Pestvármegyei Népművelés. 1933. 11. sz., 
1934. 1. sz., 1935. 1. sz.) 

a Tiborcoknak, a Mesebeli Jánosoknak és tár-
saiknak sokszor egyazonos, sokszor nagyon is 
különböző ezer arcát. Ilyen módon tehát a ma-
gyar népet nemcsak mai mivoltában vagy év-
számokhoz kötve ismerhetjük meg (miként a 
közvetlen, illetőleg demográfiai népismeret út-
ján), hanem történeti változásaiban is. A tör-
téneti képből kiolvashatók a ma is meglevő, 
jellegzetes ősi vonások, de kiolvashatók az el-
homályosult vagy feledésbe vesző tulajdonsá-
gok, szokások is, amelyeket — ha értékesek 
voltak — a hagyományokból ismét fölelevenít-
hetünk és megmenthetünk a jövőre. 

A magyar karakterológia irodalmi forx-ás-
anyagának gyűjtési munkálatai a különböző 
tájegységek szerint természetesen különböző 
mértékben valósíthatók meg. A Mátra-vidék 
..jó palócait" Mikszáth pompás rajzaiból, Csong-
rád vármegye és a szegedi tanyák kiskunjait 
Tömörkény István és Móra Ferenc műveiből 
könnyűszerrel lehet megismerni és megismer-
tetni. Csakhogy nem mindenik tájnak s nem 
minden kornak van Mikszáth Kálmánja és 
Móra Ference! Mégis általában a legtöbb vi-
déknek megvan a maga irodalmi tükörképe. 
Egyébként nem is annyira az író személyi-
sége fontos, mint inkább a tartalomnak, 
a népi vonatkozásoknak gazdagsága és jellemző 
ereje. Klasszikus költőt és harmadrangú írót 
egyforma figyelemben kell részesítenünk, mert 
a népismeret szempontjából irodalmilag ke-
véssé jelentős mű is fontos lehet. Csak arra 
vigyázzunk, hogy az életből kiragadott, reáli-
san megfigyelt és élethűen megörökített iro-
dalmi alakoktól gondosan különítsük el az iro-
dalmi kölcsönzést, a magyar külsőbe bujtatott 
külföldi átvételt, a divatos hóbortot, a mű-
parasztot, mert ezeknek a magyar népismeret-
hez ég-világon semmi közük sincs. 

Mint az elmondottakból látható: az irodalom 
helyi vonatkozásainak és a nép irodalmi ábrá-
zolásának ismerete közös népművelési szükség-
let. Az irodalom emlékei történelmi népisme-
retünket és közvetlen tapasztalatainkat szer-
vesen egészítik ki. Az írói látás a jellemzőre 
irányul, az írói kifejezés sűrített, tehát sokszor 
még közvetett mivoltában is értékesebb és meg-
bízhatóbb, mint az átlagember közvetlen ta-
pasztalása. Az átlagember csak érzékszerveivel 
szerzi benyomásait, — az írót csodálatos intuí-
ciója is segíti. 

# 

A magyar nép írói ábrázolásának tájak sze-
rint tagezódó nagy kézikönyve, ez a megírásra 
váró képzeletbeli mű, lebeg szemeim előtt, ami-
kor az alábbi kísérletet papírra vetem. Kísér-
letem a magyar nép lelki alkatának egyetlen 
táji változatát: a balatonmelléki magyar típu-
sát és ezen belül néhány egyéni vonását kí-
vánja megvilágítani. Nem ismeretlen vagy el-
avult, hanem meglehetősen sokszor idézett (de, 
sajnos, inkább csak címük s nem tartalmuk 
után ismert!), mindenki számára hozzáférhető 
két munkából merítettem a tárgyat. Az egyik 
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mű: Hermán Ottó „A magyar halászat könyve" 
című kitűnő néprajzi monográfiája (ebből is 
„A magyar halászélet" című szakasz három 
első fejezete); a másik mű: Eötvös Károly 
Utazás a Balaton körül" című rendkívül friss, 

néprajzi és művelődéstörténeti szempontból 
kellőleg még mindig ki nem aknázott memoárja. 
Az egyik a tudós, a másik az anekdótázó szép-
író tollával írta művét s rajzolta alakjait. 
Impresszióik ideje szinte egybeesik: a mult 
század hetvenes és nyolcvanas éveiről van szó. 
Ha a két mű alakjait külön-külön lerajzoljuk 
s aztán a rajzokat egymásba kopírozzuk, szinte 
minden vonásukban egyező ábrázolást kapunk, 

ismeretséget kötni. Herman Ottó azonban né-
hány, a beszélgetés során elejtett halász-müszó-
val ezt a nehézséget is legyőzte. Tudnivaló, 
hogy minden mesterségnek megvan a maga 
sajátos szókincse (népnyelv, mesterség-szavak, 
tolvajnyelv), amelyet jól kell ismernie annak, 
aki egy ilyen zárt világ belsejébe akar tekin-
teni. „No már, tekintetes uram — ismerte el 
a kulcsos, vagyis a kormányos és bokor eleje 
egyszemélyben —, sok úriemberrel volt már 
dolgom, de még olyan nem találkozott, aki a 
varsintát, a bötköt meg a célát (halász-műsza-
vak) tudta volna." Ezzel aztán megvolt a szük-
séges tekintély, írja Herman Ottó. Elmondtak 

Balatoni tájkép. (Mészöly Géza képe után.) 

ami a megfigyelés és kifejezés hűségének két-
ségtelen próbája. 

Herman Ottó a tihanyi halászbokroknál 
1883—-84-ben tett látogatásait örökítette meg. 
Ismerkedése a halászokkal könnyen ment, mert 
tudott a szájuk íze szerint beszélni. A halászo-
kat egyforma tisztesség illeti meg, mert rang-
ban mind egyformák. Főember nincs köztük, 
a kormányos is csak „a bokor eleje" s legfel-
jebb annyiban különbözik a többitől, hogy 
ugyanazért a vétségért, amiért a közönséges 
társ — ősi önbíráskodási alapon — három bot-
ütést, úgynevezett cibékvágást kap, az elől-
járó kétszerannyival igazíttatik el. Az ismer-
kedés kétoldalú művelet. Csupa udvariasság-
ból a halászok is megkérdik: „Minek tisztel-
hessük az urat1? Micsoda legyen a címe, hegy 
megadhassuk, amint illik?" Az ismeretséget 
egy pohár borral kell megpecsételni. A bor 
gyönge, „nem úrnak való, de jó kívánsággal 
egészségére válik mindenkinek". A jó kíván-
ság pedig — felköszöntés és viszonzás formá-
jában — egyetlen korty bor mellől sem marad-
hat el. 

Tekintélyt szerezni már nehezebb dolog, mint 

s elcsináltak azok előttem mindent; nem fogad-
tak el egy fillért s széles jókedvükben csak úgy 
átröpítettek a szántódi révhez. Egyáltalában 
mondható a magyar emberről s így a magyar 
halászról is — folytatja —, hogy mihelyt észre-
veszi, hogy valaki megbecsüli a dolgát, sőt ért 
is hozzá, tartózkodása legott eltűnik s a köz-
lékenység szállja meg. Különösen a tudás töri 
meg a jeget . . . 

A balatoni halász legnagyobb erkölcsi értéke 
a bátorság és istenfélelem. Herman Ottó sze-
rint „a tihanyinál vakmerőbb halászt már el-
képzelni sem lehet. Amelyik még bödönt hasz-
nál, ezzel az ingó-bingó semmivel is merészen 
ereszkedik a háborgó vízre, ráveti járóművére 
a habütőt, a halászartikulus harmadik pontja 
szerint elmondja: „Uram Jézus légy velünk, 
ments meg minden veszedelemtül" s egy lökés-
sel ott táncol habtarajon, habvölgyében..." 
A tihanyi halász istenfélelmére jellemzően az 
említett halászartikulus előírja, hogy „aki ha-
jón mocskos káromkodást mond", három cibék-
vágással (előljáró hattal) bűnhődik s a Szűz 
Mária oltárára két szál gyertyát (előljáró né-
gyet) tartozik venni . . . Eötvös Károlynál „Az 
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utolsó szó Istenhez" című remek fejezetből ol-
vashatjuk ki ugyanezen erkölcsi értékeket; a 
téli vihartól meglepett alsóörsi halászok egy-
házi énekkel ajkukon vesztek a hullámokba... 

A tihanyi halász törvénytisztelő. Szent György 
ünnepén, mint a tihanyi halászkalendáriom 
újév napján, becsülettel fizeti az ősi tizedet az 
apátságnak. Beleöröklődött s nem zúgolódik 
ellene. 

Rendkívül hű a hagyományokhoz. „A tihanyi 
halász az idők folyamán nem szorult senkire, 
azért maradt meg a kezén minden a legszebb 
ősi rendben. Szánalommal, kicsinyléssel nézi 
a foki vagy kenessei bérlő háromszázöles háló-
ját, csigás dereglyéjét, páráit, ólomkarikáit; — 
ez nem ősi; azt mondja rá „zsidószerszám — 
nem kell". Konzervatív természete* más tekin-
tetben is megnyilatkozik. Tőle ugyan „meg-
eshetett a francia forradalom s a magyar nem-
zet szabadságharca; az ember méltóságáért 
síkraszállhattak a szabadelvűség, jogegyenlőség 
legnemesebb bajnokai, hogy sötét korszakok 
leggyalázatosabb intézményét, a botbüntetést 
eltöröljék: mindez a tihanyi halászartikuluson 
nem változtatott semmit sem. Ha vétség törté-
nik tisztesség vagy kötelesség ellen, összeáll a 
bokor, parton, gyepen, akárhol, törvényt ül, 
ítél; lehúzza a bűnöst az édes anyaföld kebe-
lére s a cibék ágasfájával eligazítja, amint 
illik." Herman Ottó „eszményi önkormányzat-
nak" nevezi ezt a hagyományos önbíráskodá-
sukat. 

Fegyelmezettségük és közösségtudatuk pél-
dás. A halászzsákmányt a legnagyobb igazsá-
gossággal osztják szét: „Valamelyik öregebb 
halász nekiáll s kiválogatja azokat a nagy ha-
lakat, amelyekre mindig akad vevő; ezek után 
elosztják a pénzt, a többi halat elosztogatja tíz, 
lehetőleg egyenlő rakásra (t. i. egy halász-
bokor tíz tagból áll). Aztán minden halász be-
adja a bicskáját, gyereket kerítenek, annak 
kalapjába teszik a tíz bicskát, a gyerek jól 
összerázza, majd sorra ráveti a halrakásokra. 
Akinek a bicskája melyik rakásra esett, az az 
övé." Közösségtudatuk s a bajtársi érzés ápo-
lására jellemző, hogy közös munka vagy mula-
tozás alkalmával senkinek sem szabad egy 
percre is távozni — kézfogás nélkül. Aki a ke-
zelést elmulasztja, büntetéssel tartozik. 

A tihanyi halász, ha beüt a szerencséje, nagy-
lelkű és gavalléros. Gazdag zsákmány esetén, 
„a halhelyen még a vizén összeakadt komák is 
megbékülnek s az egész halászság bőkezűséget 
gyakorol a „jut is marad is" elve szerint. Meg-
töltik a gazda tarisznyáját, a gazdasszony kö-
tényét, köcsögét, minden gyerek ihanyra fűz-
het egy pár gardát; jut a Szántódra átkelő 
utasnak, a cserkésző cigánynak s ha valami 
kuvasz tévedt oda, vetnek még annak is s csak 
ekkor osztozkodik a szerenesés bokor." 

A balatoni ember nagylelkű, de nem köny-
nyelmű. Sőt, nagyon is józan gondolkozású. 
Aminek értéke van, megbecsüli; különösen 
megbecsüli a gondjára bízott jószágot. Herman 
Ottónál olvassuk, hogy mihelyt a bokor meg-
halászott, első dolga a szerszámot gondosan el-

rakni. Példásan rendszerető. A szerszám nagy 
érték, egyre-másra kétszázötven forintot ér! 
Nehéz azt összeteremteni! Eötvös Károly egy 
kedves gyermekkori emlékével erősíti meg a 
fenti igazságot. 

Egyszer, húsvét táján, amikor állandó vész tombolt 
a Balatonon, át akart kelni a somogyi partra. „Hiába 
kértem Vas uramat, a íülöpi révészt, nem eresztette 
el a kompot. Pedig én viharban szerettem volna utazni. 
— Nem lehet, úríi, csúnya idő van odakint. — De én 
nem félek ám. — Bám nézett Vas uram. Magas szál 
ember volt, hatalmas bajusszal, borotvált állal, egye-
nes termettel. -—• Nem is az úrfit féltem én, hanem a 
dereglyét, mert az nem az enyém. Aztán kár lenne 
a legényekért is . . . -— Nesze neked hetyke önérzet! 
Mi vagy te? Pápai l intásujjú diák vagy te. Semmi se 
vagy te. A dereglye —• az már valami. A másét meg-
őrizni pedig a becsület dolga. Hajh, Vas uram, kend 
se lesz az az ember, aki a más pénzével valaha Ame-
rikába vtorlázzon át." 

Eötvös Károly nem kis elfogultsággal még 
azt is a józanságának hajlandó tulajdonítani, 
hogy a balatoni ember nem tud úszni. „Okos 
ember csak nem megy neki a víznek!" A bala-
toni ember — Eötvös szerint — évente csak 
egyszer, cséplés után fürdött. Minek is több-
ször „Nem kácsa ő, hogy folyton lubickoljon!" 
„Hiszen fürdik, fürdik most már a magyar em-
ber. De ez már nincs az ő ősi természetében. 
Ha víz mellett lakik: azért nem fürdik, mert 
hiszen ott a víz, ha akar: mindennap füröd-
hetik. Ha pedig a víztől messze lakik: azért 
nem fürdik, mert hiszen nincs ott a víz, ha meg 
akarna is fürdeni. Szükségtelen utat pedig 
nem tesz a magyar ember azért, hogy vizet lás-
son. Inkább otthon pipál." 

Sok minden egyebet nem tesz még a balatoni 
magyar ember. „Oda nem megy, ahova nem 
híjják. Oda nem megy, ahol dolga nincs. Azért, 
hogy utazzék, nem utazik sehova. Ami a másé, 
azt nem bámulja. Ami nem az ő kenyérkere-
sete, azt tanulgatni esze ágában sincs." Még 
egyet nem tesz a balatoni magyar: amit saját 
eszével be nem lát, azt ugyan semmiféle ura-
ság szavára el nem hiszi. 

Eötvösnek erre is van egy története. Amikor Szé-
chenyi balatoni gőzhajózási tervei annyira megértek, 
hogy a „Kisfaludy"-gőzös Londonban készült gép-
alkatrészei már a füredi parton feküdtek, az alkat-
részeket egy Ujj János nevű balatoni csősz őrizte. 

Odamegy hozzá Széchenyi. Sok bámész ember ott 
áll körül. 

— No, János, mit csinál ez a sok ember? 
— A szemeit mereszti. 
— Magyarázd el nekik, János, hogy ebből hajó lesz, 

a hajónak kereke lesz, a kereket gőz hajtja, a gőzt 
tűzből-vízből csinálják kazánban. 

— No majd megmagyarázom. 
Néhány nap múlva megint odamegy Széchenyi. 
— No, János, megmagyaráztad-e az embereknek, 

hogy ebből hajó lesz? 
— Meg én. 
— Mit mondtak rá? 
—• N e m hiszik. 
— Hát azt megmagvaráztad-e, hogy a hajónak ke-

reke lesz? 
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— Meg én. 
— Hát arra mit mondtak? 
—• Azt se hiszik. 
— Hát azt megmagyaráztad-e, hogy a kereket gőz 

hajtja? 
— Azt nem magyaráztam meg. 
— Miért? 
— Mert azt már én magam se hiszem. 
— De ha én mondom, János! 
— Az a méltóságod dolga. De én nem szenvedem 

á m el, ha valaki szemembe mondja, hogy én szamár 
vagyok, mindent elhiszek. 

Utoljára hagytam, amit legelői kellett volna 
elmondanom: a balatoni nép természetes udva-
riasságát és szíves vendégszeretetét. Mindkét 
tulajdonságával már Herman Ottó könyvében 
találkoztunk. „Minek tisztelhessük az urat? Mi-
csoda legyen a címe, hogy megadhassuk, amint 
illik?" — kérdezték az első találkozáskor. 

Eötvös Károlynak, mint mindenre, a balatoni em-
ber udvariasságára is megvan a maga jellemző anek-
dotája: Volt Szentirmay Józsefnek, Eötvös és balatoni 
útitársai házigazdájának egy Tuli nevű vincellérféléje. 
Kevésszavú, komolytekintetű, lassú és ünnepélyes moz-
gású egyszerű ember. Ranolder János püspököt cSak 
egyszer látta. Azonkívül a legnagyobb úr csak tekin-
tetes úr volt előtte. Nagyságosat, méltóságosat, kegyel-
meset nem ismert. De fölségeset se. Egy ízben ott járt 
József főherceg a főhercegnővel és a belga királyné-
val. Föl akartak menni a Badacsony tetejére. Egész 
kíséretük egy huszárból állott. Túlit kérték meg, hogy 
vezesse föl őket a Kereszthez. Tuli szó nélkül vállal-
kozott. 

— Hallja kend, fel tud maga jönni velünk a hegy 
tetejére? — kérdezte a főherceg. 

— Mit gondol a tiszt úr! Ha ezek a fehérnépek föl 
tudnak menni, hát akkor én csak föl tudok. 

— Micsoda fehérnépek? 
— Hát ez a két tekintetesasszony. 
A huszár figyelmeztette Túlit, hogy vigyázzon a sza-

vára, mert az egyik a belga királyné, a másik az al-
csulhi főhercegné. 

—• Már öcsém, nem tőled tanulom én meg a becsü-
lettudást — válaszolta a huszárnak Tuli. Bizony job-
ban is tudta, mint a huszár. Mert amikor felértek a 
Kereszthez, szép selyempokrócokat terített a sziklára. 

— Ide üljenek a tekintetes asszonyok! 
A két királyi asszony mosolygott. A főhercegné nem 

állta szó nélkül. 
— Hát a férjemnek nem hozott kend pokrócot? 
— A tiszt úr férfiember, gondoskodjék magáról. 

Aztán férfinak minek is a pakróc? 

A vendégszeretet és vendéglátás közmondá-
sos nemzeti tulajdonságunk. Ha a balatoni nép-
lélek vázlatában ezt külön is kiemelem, annak 
az a magyarázata, hogy mindkét alapul vett 
műben ez a vonás szinte uralkodó jegyként 
ütközik ki. A Balaton fürdőélete s idegenfor-
galma népművelési érdekké teszi a vendéglátás 
művészetének tanítását. A balatoni vendég-
szeretet azonban akkor sem szorul iskolára, ha 
csak tizedrésze maradt is fenn annak a szíves 
látásnak, amelyről Eötvös megemlékezik. 

„Alattunk fekszik az egész világ a közelben is tíz 
faluval, száz úri nyaralóval s ezer szőlőhegyi fehér 
hajlékával — írja egy helyen. — Mind vár, mind hí, 

mind mosolygó arccal ajánlja barátságát. S népe is 
ilyen a tájnak, mint maga. Szíves, vidám és magyar." 
Másutt meg ezt olvassuk a könyvében: „Balatonfüre-
den hajdanában a fekete földig leszólták azt a szőlős-
gazdát, aki minden arrajárót be nem szólított egy 
pohár borra pincéjébe. De meg nem választották elöl-
járónak még az olyat se, aki vásár napján délután ki 
nem ment az országút mellett levő pincéjébe. 'Elbújt 
az útonjárók elől'. E szóval vége lett a becsületnek." 
Eötvös mindjárt be is mutat egy ilyen becsali házi-
gazdát. Egy gyulakeszi szőlősgazda szelíd erőszakkal 
betessékelte a balatoni utasokat egy pohár borra. 
Az egyik utas értetlenül megkérdezte: 

— De hát voltaképen miért is hívott be ide kegyel-
med bennünket? 

— Nehéz feje van az úrnak! Nem mondtam már, 
hogy a pincém az út színén van s hogy az urak a 
pincém előtt mentek volna el. 

— Hátha mégsem jöttünk volna be? 
— Nem tanácsoltam volna az uraknak. Nagy lel-

ketlenség lett volna. Csúffátenni nem szabad a sze-
gény embert. 

Ilyen a magyar ember, de különösen ilyen a 
balatonmelléki ember, állapítja meg büszke önérzettel 
Eötvös. 

Azóta persze megváltoztak az idők és meg-
változtak az emberek. A felújított ötvenéves 
képek színei megfakultak, tartalmuk sokban a 
múlté. De ez a mi szempontunkból mitsem von 
le az ábrázolás értékéből. Mi a népismeret gaz-
dag forrásait látjuk bennük s rajtunk áll, hogy 
minél több ilyen forrás öntözze termékenyebbé 
a népművelés talaját. 

Szabadságra szabadság nélkül nevelni nem 
lehetséges. Imre Sándor. 

* 

Nem szabad sohasem elfelejtenünk, hogy a 
nevelés végső célja nem az iskolai ismeretek 
tökéletesbítése, hanem a derekas életrevalóság 
elérése, nem a vak engedelmesség s a szabály-
szerű szorgalom kifejlesztése, hanem az önálló 
cselekvés előkészítése. H. Pestalozzi. 

* 

Gyakran megtörtént már, hogy akiknek eszét 
a szokott iskolai képzés — elvont szabályaival, 
fárasztó feladataival, magoltató modorával el-
butította: egyszerre csak megnyílt értelmük az-
által, hogy mégszűntek szenvedőleges elfogadók 
lenni, hanem munkás felfedezőkké idomíttattak. 

Herbert Spencer. 
* 

A régi pedagógia csak annak meghatározásá-
val foglalkozott, hogy mit kell a tanulónak 
tennie, nem törődvén azzal, hogy tulajdonképen 
mit is képes a tanuló tenni. E. Claparéde. 

# 

Ha valaki a világ leghatalmasabb királyává 
tenne, palotákat, kerteket, remek lakomákat, 
borokat és hintákat, szép ruhákat és sokszáz 
szolgát adna nekem — azzal a feltétellel, hogy 
nem olvasok könyvet, nem lennék király. In-
kább lennék szegény ember padlásszobában sok 
könyv között, mint olyan király, aki nem szereti 
az olvasást. Thomas Macaiday. 
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A T A H K Ö T E L E H E K S Z Á T I Á W I t A L A K I L Á S A 

19ÄO-T0L 1934-1« 
írta: DR. SIMONYI KÁLMÁN 

A mai Magyarországnak az 1920. évi népszám-
lálás szerint 1,111.209 mindennapi (6—11 éves) 
és 543.788 továbbképző (12—14 éves) tankötelese 
volt. Ez a szám azonban, mert a háborús évek 
(1915—1918) alatt a születések száma csaknem 
a felére csökkent, több mint egy évtizedig erős és 
állandó hullámzásnak volt kitéve. A háborús 
születések csökkenése a mindennapi tankötelesek-
nél már az 1921/22. tanévben kezdte éreztetni 
a hatását . Ez a hatás legerősebb volt az 1925/26. 
tanévben, amikor a mindennapi tankötelesek 
száma 738.097-re apadt. Ettől fogva a minden-
napi tankötelesek száma, ahogy a háborús szüle-
tésűek ebből a korcsoportból kikerülnek s helyü-
ket felváltják a háborút követő évek kedvező 
arányú szülöttei, állandóan nő. Az 1930/31., de 
még inkább a 1931/32. tanévben a mindennapi 
tankötelesek között már nincs háborús években 
született gyermek. 

Ezek az 1930/31., illetve 1931/32. tanévtől kezdve 
átkerülnek a továbbképző tankötelesek csoport-
jába. A mélypontra itt az 1930/31. tanévben ju-
tunk el, amikor a továbbképző tankötelesek 
száma a felét sem éri el az 1920. évi létszámnak. 
Az 1931/32. tanévtől kezdve ezeknek a száma is 
növekedni kezd. Az utolsó háborús év szülöttei 
az 1933/34. tanévben kerülnek a továbbképző 
tankötelesek utolsó évfolyamába. Az 1934/35. 
tanévben már a továbbképző tankötelesek között 
sincs háborús években született gyermek. 

Most, hogy a háború befejezése után 16 évvel a 
háború-okozta népesedés-csökkenési hullám a tan-
köteleskorúakon keresztül vonult, nem lesz talán 
érdektelen foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy az 
a csökkenési folyamat, amelyet a háború és a 
háború következményei idéztek elő a születések 
számában, megállott-e s várható-e a tankötelesek 
számának olyan szaporodása, mint amilyent a 
boldog béke-években — az 1900., 1910. sőt még 
az 1920. évi népszámlálás szerint is — elért ered-
mények alapján joggal elvárhattunk. 

Hogy erre a kérdésre választ adhassak, össze-
állítottam a népoktatási tankerületek 1934/35. 
tanévi benépesítési kimutatásainak a törzsköny-
vezett 6—11 (mindennapi) és 12—14 éves (to-
vábbképző) tankötelesekre vonatkozó adatait és 
ezeket összehasonlítottam az 1920. és 1930. évi 
népszámlálási adatokkal. A tankötelesek számán 
kívül mind a három (1920., 1930. és 1934.) évi 
adat mellett feltüntettem azt is, hogy a tan-
kötelesek száma az összes népesség hány száza-
léka. Természetesen a tankötelesek 1934. évi szá-
mát kénytelen voltam szintén az összes népes-
ség 1930. évi számához viszonyítani, mert az 
össznépesség 1930. évi számára nézve adataim 
nincsenek. Az esetleges fejlődés így is, a hanyat-
lás pedig még inkább megállapítható. 

A két tanköteles-csoporttal külön-külön s elő-
ször a mindennapi tankötelesekkel foglalkozom. 

A G—11 éves (mindennapi) tankötelesek száma. 

Népoktatási tankerület 
ej? O cfl 

O» rt 
a n I 

C N W vx 

Baranya 33.680 11-7 34.605 111 33.971 10-9 +291 
Fejér 39.058 14-9 35.604 131 35.139 12-9 —3.919 
Győr-Moson 
Komárom-Esztergom 

27.398 140 26.980 131 25.871 12-6 —1.527 Győr-Moson 
Komárom-Esztergom 25.016 150 25.200 141 24.245 13-5 —771 
Somogy 47.498 12-9 43.958 11-4 40.475 10-5 —7.023 
Sopron 25.144 14-4 24.135 13-5 23.317 130 —1.827 
Tolna 33.923 12-8 32.742 12-2 30.799 11-4 —3.124 
Vas 40.385 151 37.302 13.6 35.378 12-9 —5.007 
Veszprém 32.367 13-9 31.659 13-0 31.122 12-8 —1.245 
Zala 48.332 13-9 46.666 12-8 44.512 12-2 —3.820 
Dunántúl együtt 352.801 13-7 338.851 12-6 324.829 12.1 —27.972 
Bács-Bodrog 16.454 13-6 16.638 121 15.159 110 —1.295 
Békés a 47.804 15-4 40.777 12-3 40.783 12-3 —7.021 
Bihar 24.371 151 23.515 13-4 22.553 12-8 —1.818 
Csanád 25.689 15-3 22.496 12-9 21.774 12-5 —3.915 
Csongrád 46.536 14-2 38.916 113 40.016 11-6 —6.520 
Hajdú 40.860 150 37.332 12-6 37.815 12-8 —3.045 
J.-Nk. -Szolnok 59.486 15-4 52.436 12-7 51.666 12-5 —7.820 
Pest 185.363 151 178.277 12-3 173.897 120 —11.466 
Szabolcs 52.723 15-5 60.606 15-3 59.969 15-2 +7-246 
Szatmár 19.838 15-2 22.235 14-9 21.780 14-6 + 1.942 
Aljöld együtt 519.124 151 493.228 12-7 485.412 12-5 —33.712 

Emelkedés v. csökkenés 
1920 óta 

az a népesség 
absz. sz.-nál %-ánál 

—0-8 
—2-0 
—1-4 
—1-5 
—2-4 
—1-4 
—1-4 
—2-2 
—11 
—1-7 
—1-6 

—2-6 
—31 
—2-3 
—2-8 
—2-6 
—2-2 
—2-9 
—31 
—0-3 
—0-6 
—2-6 
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^ . Emelkedés v. csökkenés 
OT J w M S w w 1920 óta 

Népoktatási tankerület i n 0. < ú a aj t-j q, « O w I O xn -a) 1 w -u t , 
Cvo m.o övo mjo Cvo az a nepesseg 

M a * K n M * n absz. sz.-nál %-ánál 
Abaúj-Torna 12.794: 14 9 13.041 14-3 12.319 13*5 —475 —1 4 
Borsod 47.026 145 46.446 12*9 44.026 12-3 —3.000 —2-2 
Heves 44.493 14-9 41.704 13 1 37-997 11-9 —6.496 —3*0 
Nógrád 30.905 14-9 30.348 13"6 27.561 124 —3.344 —2-5 
Zemplén 19.755 14-5 20-815 14-2 20.341 13-9 +586 —Q-6 
Észak (Felföld) 

együtt 154.973 148 152.354 134 142.244 12-5 —12.729 —2-3 
Magyarország együtt 

Budapest nélkül ... 1,026.898 14-5 984.433 12-8 952.485 12*4 —74.413 —2-1 
Budapest 84.311 9*1 71.083 7 1 63.593 6 3 —20.718 —2*8 
Magyarország Buda-

pesttel együtt 1,111.209 13-9 1,055.516 12-1 1,016.078 11-7 —95.131 —2-2 
Ezek az adatok az 1934/35. tanévben a minden- nak viszont Pécsnek a nagy tényleges szapo-

napi tankötelesek számának agggasztó vissza- rodása (29'7% az országos 8-7 %-kal szemben) adja 
esését mutatják. A csökkenés nagy abszolút szám- a magyarázatát. 
ban is, különösen az 1920. évi adatokhoz viszo- A h á r o i n o r s z á g r ész közül (Budapest nélkül) 
nyitva. A tankötelesek szama 95.131-gyei (8-6%) abszolút számban aránylag legkisebb a csök-
kevesebb, mint 1920-ban és 39.438-cal (3-7%) k e n é s a z Alföldön, (6-5%) az országosnál (7-2%) 
kevesebb, mint 1930-ban. nagyobb a Dunántúlon, (7-9%) és legnagyobb a 

Legnagyobb a csökkenés Budapesten. A csök- Felföldön (8-2%) 
kenésnek több mint egyötöde (21'8%) Buda- .T -n , , « , . 

. ., 1 1 ,, -r, 1 , v " 1 1 JSIem ilyen kedvező a helyzet az Altoldre nezve, pestre esik, holott Budapesten az ország lakos- , , , , , .. • , , , . ' ságának esik 11 7 százaléka lakik. Axni| Buda- ha a tankoteleseknek az összes nepesseghez viszo-
pesten a tankötelesek száma 1920-hoz képest ? a f l « 7 c l o m b e - M e r t , 
csaknem a negyedével (24-6%) csökkent, addig »20 >an itt a 6 - 1 1 evesek szama a nepesseg 

x i - u v - 'u 1 -ím - 1 m t>n/\ 15'1%-at tette ki, addig 1934-ben csak 12-5%-at, az ország többi reszeben csak 1/14-evel (/• 2%). c n , , 6 , , , . , , ,, / 0 ' c,,,, - , , , , , ' 1 , v J ' a togyatkozas tehát a nepesseg szazalekaban az Sot van negv olyan tankerület, amelyben a tan- , ,, , , , „ , . . . n. 1 ... , i P* 1 - ,1 j / . . . a / Altotdon 2-6, mie északon 2'3, Dunantulon periig kötelesek abszolút szama emelkedest mutat. A négy c s a j i l-fi 1 h 

(Baranya, Szabolcs, Szatmár, Zemplén) tankerü-
let közül a legnagyobb a növekedés (az egész nö- Budapesttel együtt a 6—11 évesek száma 
vekedésnek több mint hét tizede) Szabolcsban s 1920-ban az ország népességének 13'9%-a, 1934-
a legkisebb (a növekedésnek nem is egészen 3 szá- b e n n ' 7 %" a . Budapest nélkül 1920-ban 14-5%, 
zadrésze) Baranyában. A szabolcsi, szatmári és 1934-ben 12-4%-a. Ahogy Budapestnek a száza-
zempléni növekedés ezeknek a vármegyéknek az lékszáma jóval alatta van az országos átlagnak, 
aránylag nagy természetes szaporodásával, éppígy alatta van a városokban, elsősorban a thj. 
(20-5%, 18-7%, 15-3%, az ország 9'6%-os sza- városokban. 
porodásával szemben) magyarázható. A baranyai- Ezeknek az adatai a következők : 

6—11 évesek száma: 
M to M növekedés v. fogyás 1920 óta C . r* k» -H • „, N cn CN C N to K 1/1 rsi t/l _ TT' X) , w J 3 . Ä ) «CJ Varos neve i n a « • n o. rs > n a c ^ c ^ s O vi -<u I O t/j >4) 1 Tt- w -<\> 1 • , M I IS axi C >o mfi CifO C ^o £ . « $ . c 

2™ 2"° s? I s sfe 

Pécs 5094 10-7 5646 9*2 6550 10 6 1456 — — 0 1 
Székesfehérvár 4985 12-8 4019 9*9 4010 9*9 — — 975 2-9 
Győr 5924 11-8 5131 101 4317 8*5 — — 1607 3*3 
Sopron 4113 11 7 3876 10 8 3832 1Q-7 — — 281 L0 
Dunántúl együtt ...... 20.116 117 18.672 9*9 18.709 9 9 — — Í4Ö7 T8 
Baja 2759 12'1 2782 10"0 3002 10*7 243 — — 1 4 
Hmvásárhely 7779 12-8 5930 9*8 6333 10-5 — — 1446 2-3 
Szeged 15.834 12'8 14.132 10-5 14.436 10*7 — — 1398 2*1 
Debrecen 13.480 13 1 13.005 11 1 12.494 10-7 — — 986 2-4 
Kecskemét 10.957 15-Q 9761 12-3 10.131 12-7 — — 826 2 3 
Alföld együtt 50.809 13*2 45.610 10*9 46.396 11-0 — — 4413 2-2 
Miskolc 6834 12-Q 6181 1Q-Q 6143 10.0 — - 691 2-0 
Thj. városok együtt 77.759 12*7 70.463 10*5 71.248 10"6 — — 6511 2-1 

A thj. városok közül a tankötelesek abszolút csökkenése egyébként 8-4%, tehát 1-2%-kal felül 
száma kettőben (Pécs és Baja) növekedett. A nö- van a Budapest nélküli országos átlagon. Leg-
vekedés mind a két helyen a nagy tényleges kisebb a csökkenés a Dunántúlon (7%), az Al-
szaporodásban leli magyarázatát. A tankötelesek földön 8'7%, a Felföldön (Miskolc) ÍO'I %. 
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Bár a tankötelesek számának a népesség szá-
mához való viszonya legerősebben csökkent az 
Alföldön, mégis a thj. városok közül az Alföldön 
legmagasabb ez a százalékszám. Hódmezővásár-
helyt kivéve valamennyi városban felül van a 
thj. városok országos atlagán, sőt itt is csak 
Ol-del marad az országos átlag alatt. Kecske-
métnek ez a százalékszáma pedig jobb, nemcsak 

a Budapest-nélküli országos átlagnál, hanem bár-
melyik országrész átlagánál is. 

Mindenestre érdekes, hogy az Alföldön a megyei 
városokban a tankötelesek számának a népesség-
hez való viszonya csaknem ugyanolyan, mint a 
thj. városokban. 

A megyei városokban ugyanis az adatok a kö-
vetkezőképen alakulnak : 

6—11 évesek száma: 
öc .g? M növekedés v. csökkenés 1920 óta 

«5J « rtcniß Qíw w _ ^ • K -0 • O. • Sí ^ — 
iE? -8"? & 8 •§•? 4,-S &T 'S M® "2 fíja e^o c^o mj3 K .s V íi K! 7 

2" 2" « -Is gS | s s? 
Dunántúl 25.391 11 9 24.183 10-8 24.130 10-8 — — 1261 1 1 
Alföld 112.484 14-3 98.539 11.2 97.293 11-0 — — 15.191 3 3 
Felföld •••• 12.638 13 1 10.899 110 11.051 11-2 — — 1587 1 9 
M. városok együtt 150.513 13-8 133.621 11 1 132.474 11 0 — — 18.039 2-8 

A tankötelesek számának a csökkenése a me- A tankötelesek számának az összes népesség-
gyei városokban nagyobb, mint a thj. városok- hez való viszonya sokkal kedvezőbb az Alföld 
ban. Amíg ott csak 8'4% a csökkenés, itt 11-9. megyei városaiban, ha a számításnál a Buda-
A legnagyobb az Alföldön (13-5%) s a legkisebb pest környéki 5 megyei várost (Budafok, Kispest, 
a Dunántúlon (5%). Pestszenterzsébet, Rákospalota, Újpest) elhagyjuk. 

Ezek adatai a következők : 
27.455 13-9 25.836 9-8 23.869 9 1 — — 3586 4'8 

Ezek nélkül az Alföld megyei vá-
rosainak adatai : 85.029 14-5 72.703 11 7 73.424 11-9 — — 11.605 2-6 

Ugyanezek nélkül a me-
gyei városok adatai: 123.058 13-6 107.785 11 4 108.605 11-5 — — 14.453 2 1 

A thj. és m. városok nélkül a községek (járások) adatai országrészenkint a következők: 
Alföld 355.831 156 349.079 13 5 341.723 13 2 — — 14.108 2 4 
Dunántúl 307.294 14T 295.996 130 281.990 12-4 — — 25.304 1 7 
Felföld 135.501 15-1 135.274 13-9 125.050 12-8 — — 10.451 2̂ 3 
Községek együtt 798.626 14*9 780.349 13'4 748.763 12-8 — — 49.863 2 1 

A tankötelesek abszolút számának a csökké- arányában történt a csökkenés a Dunántúlon, 
nése tehát legkisebb a községekben, mindössze ennél erősebb a csökkenés a Felföldön s legerősebb 
6-2%. A legkedvezőbb helyzet itt is az Alföl- Budapesten. 
dön van, mert amíg az Alföldön a csökkenés csak Az Alföld helyzete még kedvezőbb, ha az 1930. 
3-9%, addig a Felföldön 7-7, a Dunántúlon pedig óta beállított csökkenést önállóan vizsgáljuk. 
8'2. Á Dunántúlon tehát a falvakban a tanköte- Az 1930/31. tanév óta a csökkenés 39.438. 
lesek számának a csökkenése nagyobbarányú, Ez az 1930. évi létszámnak 3'7%-át teszi ki. Ebből 
mint akár a thj., akár a megyei városokban. az Alföldre esik 7816, a Dunántúlra 14.022, a 

Az 1920 óta a tankötelesek országos létszámá- Felföldre 10.110, Budapestre 7490. Míg az Al-
ban előállott 95.131 főnyi csökkenésből 49.863 földön a csökkenés csak 1'6%, a Dunántúlon 
(52-4%) esik a községekre, 18.039 (18-9%) a már 36 , a Felföldön 6'7, Budapesten 10-5%. 
megyei városokra, 6511 (6'9%) a thj. városokra A thj. városok közül az Alföldön és a Dunán-
és 20.718 (21'8%) Budapestre. Miután az ország túlofi emelkedett is a létszám, csak a Felföldön 
lakosságának 66'8%-a él a községekben, 13-9%-a csökkent. Viszont a megyei városok tankötelesei-
a megyei, 7'6%-a a thj. városokban és 11-7%-a nek a létszáma a Felföldön emelkedett, míg a 
Budapesten, a legerősebb a csökkenés Buda- Dunántúlon és az Alföldön csökkent. Az Alföl-
pesten, azután a megyei városokban. A thj. vá- dön csökkenés helyett a megyei városokban emel-
rosok a megyei városok után közvetlenül a köz- kedést látunk, ha az öt Pest környéki megyei 
ségek előtt állanak, amit érthetővé tesz az al- várost figyelmen kívül hagyjuk, 
földi tanyavárosok (Szeged, Debrecen, Kecske- A népesség százalékában kifejezett létszám szin-
mét) tanyavilágának a községekével közel meg- tén az Alföldön a legjobb, akár a községeket, 
egyező természetes szaporodása. akár a thj. városokat, akár a megyei városokat 

Ebből a csökkenésből az Alföldre (az ország vesszük vizsgálat alá. Középhelyet foglal el a 
lakosságának 44'6%-a) esik 35-4%, a Dunán- Felföld, sőt az együttes létszámban az Alföldé-
túlra (az ország lakosságának 30'9%-a) 29-4%, vei egyező a százalékszáma (12-5). Legrosszabb a 
a Felföldre (a lakosság 13'0%-a) 13'4%, Buda- Dunántúl százalékszáma, de 1920-ban is a leg-
pestre (a lakosság li'7%-a) 21-8%. Legkisebb rosszabb volt és míg 1920-ban a Dunántúl és az 
tehát a csökkenés az Alföldön, kb. a lakosság előbbi két országrész százaléka között 14, illetve 
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11 volt a különbség, ma csak 04. Míg 1920-ban 
ez a százalékszám Budapesten és a három ország-
részben 9T és 15T között mozgott, 1934-ben 
6-3 és 12-5 között mozog. A különbség az alsó 
határon 2'8, a felső határon 2"6. Ez a százalék 
1920-ban is legkisebb volt Budapesten, de míg 
1920-ban a budapesti és az országos százalék 
között a különbség csak 4-8 volt, 1934-ben ez a 
különbség 5'4-re emelkedett. 

A városok közül Győrt kivéve valamennyié 
eléri, vagy meghaladja a tíz százalékot, csak a 
pestkörnyéki megyei városoké marad 9T%-kal, 
jóval a tíz alatt. Ez természetesnek is látszik, 
hisz ezek Budapest külvárosainak tekinthetők. 
S hogy Budapest külvárosai elérik, vagy meg-
közelítik a pestkörnyéki városok százalékszámát, 
annak igazolására álljanak itt Budapest 6—11 
éves tanköteleseinek adatai kerületek szerint. 

Létszám 1930-ban 1934-ben. 
Kerület absz. sz.-ban a népesség absz. sz.-ban a népesség absz. sz.-ban 

%-ában absz. sz.-ban 
%-ában 

I. ... 4588 6-8 3745 5-5 
II. ... 3314 6-4 2945 5-6 

III. ... 5380 8-9 5121 8-4 
IV. ... 1185 4-7 1052 4-2 
V. ... 4862 6-2 4366 5-6 

VI. ... .... 12.326 7-0 10.924 6-3 
VII. ... .... 12.075 6-5 11.131 5-9 

VIII. ... 8866 6-3 7124 5-0 
IX. ... 7633 7-6 6383 6-4 
X. ... 7089 9-7 6916 9-5 

XI. ... 3765 7-8 3886 8-0 

A belső városrészekben tehát a tankötelesek-
nek a népességhez viszonyított száma jóval alatta 
van 1930-ban és 1934-ben is a város átlagának, 
a külső részeké (III., IX., X., XI. ker.) pedig 
jóval felette van, sőt a X. kerületé még a pest-
környéki városokét is meghaladja. 

Bár az 1930-tól 1934-ig előállott csökkenésből 
megint csaknem egyötöd (19%) esik Budapestre, 
a csökkenés aránylag mégis nagyobb a Felföl-

dön, mert a Felföldre a csökkenésnek több mint 
egy negyede (25"6%) jut. Dunántúlon is jóval 
nagyobb a csökkenés aránya (35-6%) a lakosság 
számarányánál (30'9%) és szinte elenyésző há-
nyad, Budapestével csaknem egyező százalék 
(19'8) jut az Alföldre, holott Budapesten az Al-
föld lakosságának kb. csak egy negyede él. 

Lássuk mármost a továbbképző (12—14 éves) 
tankötelesek adatait. 

12—14 évesek (továbbképző-tankötelesek) száma. 1920 óta emelkedés v. csökkenés 

ű « 7 c "> y* c w 7 
Népoktatási tankerület jn n o^ -o m 'cc j? n w _ « — I t/l t l/í I (/i ><W 9, ~ S"0 ~ M fí N C M m tí f^el C rt G u i i w > Ol Oi 0\ .Q .̂ o 

Baranya 17.590 6T 7378 2-4 16.013 5 1 — — 1577 10 
Fejér 19.074 7*3 8538 3T 14.975 5 5 — — 4099 1-8 
Győr-Moson 13.443 6*9 6993 3-4 13.441 6 5 — — 2 0*4 
Komárom-Esztergom 11.686 7-0 6577 3-7 12.618 7-0 932 — 
Somogy 24.324 6 6 10.363 2-7 19.189 4-9 — — 5135 1-7 
Sopron 12.418 7T 6164 3-4 12.098 6-7 — — 320 0 4 
Tolna 17.326 6-5 6817 2-5 16.260 6 0 — - 1066 0 5 
Vas 20.152 7-5 10.109 3*7 17.543 6 4 — — 2609 M 
Veszprém 16.178 7-0 7851 3*2 14.068 5-8 — - 2110 1 2 
Zala 24.235 7-Q 11.669 3 2 22.223 6 1 - — 2012 0 9 
Dunántúl együtt 176.426 (H) 82^459 3*0 158.428 5-9 — — 17.998 1-0 

Bácsbodrog 8166 6-8 3515 2-6 6922 5 0 — — 1244 1-8 
Békés 22.652 7*3 9952 3 0 17.362 5 3 — — 5290 2 0 
Bihar 11.724 7-3 5048 2-9 11.961 6*8 237 — — 0-5 
Csanád 12.151 7*3 5229 3-0 10.450 6 0 — - 1701 1 3 
Csongrád 23.235 7T 9961 2-9 18.036 5-2 — — 5199 1 9 
Hajdú 20.090 7 4 9405 3-2 18.184 6T — — 1906 1 3 
J.-Nk. Szolnok 28.942 7*5 13.341 3-2 22.119 5 4 — — 6823 2-1 
Pest 88.377 7-2 47.942 3-3 82.879 5 7 — — 5498 1 5 
Szabolcs 24.940 7-3 14.194 3-6 23.619 5 9 — — 1321 1 4 
Szatmár 9235 7T 4758 3-2 10.005 6-7 770 — — 0 4 
Alföld együtt 249.512 7-2 123.345 3*2 221.537 5 7 — — 27.975 1 5 
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1920 óta emelkedés v. csökkenés 

. . . 1 . 1 nj . vO nj . =f • s.O N N Nepoktatasi tankerület x w o^ j p g o- x ^ w — — 
0 • O X • "ÍX1 M C N? G 01 03 C rf\ c3 C m nj c v i « M I 
M r3 M n M4 n ' r t O ^ ' r t O ^ 

Abaúitorna 6183 7'2 3232 3 5 5577 6T — — 606 1 1 
Borsod 22.155 6-8 13.259 3*7 21.573 6 0 — — 582 0-8 
Heves 21.586 7'3 10.687 3-4 21.822 6-« 236 — — 0'4 
Nógrád 14.607 7T 7907 3*5 13.709 6 1 — — 898 L0 
Zemplén 9689 7T 5083 3 5 9820 6-7 131 — — 0 4 
Észak (Felföld) 

együtt 74.220 7 1 40.168 3*5 72.501 6-4 — — 1719 0*7 
Magyarország együtt 

Budapest nélkül 500.158 7 1 245.972 3*2 452.466 5*9 — — 47.692 1 2 
Budapest 43.630 4-7 25.288 2-5 40-490 3 9 — — 3140 0'8 
Magyarország Buda-

pesttel együtt 543.788 6-8 271.260 3 1 M92.956 5*6 — — 50.832 1 2 
A tankötelesek abszolút számában a 12—14 6—11 éveseknél elfoglalt utolsó, illetve utolsó-

éveseknél még nagyobb a csökkenés, mint a előtti helyéről. 
6—11 éveseknél. Az országos létszám 1920. óta Az öt tankerületből, amelyekben a tankötele-
9'2%-kal csökkent, de míg a 6—11 éveseknél a sck abszolút száma 1920 óta emelkedett, 1 van 
csökkenésben Budapest vezetett, addig itt a ve- a Dunántúlon, 2 az Alföldön ós 2 a Felföldön, 
zető szerepet az Alföld veszi át 11-2 %-kal. Utána A népesség számához viszonyított százalékszám 
következik a Dunántúl 10'2, tehát még mindig az is a legkevésbbé csökkent a Felföldön s legjobban 
országos átlag fölötti °/0-kal. Budapest 7-2%-os az Alföldön. 
csökkenése az orsz. átlag alatt van s a Felföld Budapest helyzetéből itt is következtetni lehet 
2'3%-os csökkenéssel a legjobb helyre került a a thj. városok helyzetére. 

Ezek adatai itt következnek : 
- A 12—14 éves tankötelesek: 1 9 2 0 ó t a nöVekedés v. emelkedés 

•73 ^ 
N _ N _ t-r G C 

G w G 1 G I • • , rt - o vP <U vp £» íá 
Varos neve « w ox ^ J o 

o x) • ö xi • • M c w e r í « c en rz C mn C w i i <s> \ <Ji a> CTi X X) \0 M « W M M C3 C J O ^ C J O ^ -

Pécs 2874 6-1 1688 2-7 2826 4'6 — — 48 1-5 
Székesfehérvár 2514 6-4 1302 3*2 2816 6-9 302 0 5 
Győr 3020 6-0 1637 3*2 2990 5*9 — — 30 0 1 
Sopron 2162 6 1 1291 3 6 2589 7 2 427 1 1 — 
Dunántúl együtt 10.570 6T 5918 3T 11.221 5 9 651 — — 0 2 
Baja 1495 6-7 780 2 8 1233 4 4 — — 262 2 3 
Hmvásárhely 4153 6-8 1353 2-3 2889 4-8 — — 1264 2-0 
Szeged 8099 6*6 4246 3 1 7426 5*5 — — 673 1T 
Debrecen 6893 6-7 3905 3 3 7654 6 5 761 — — 0-2 
Kecskemét 5401 7 4 2820 3 5 5363 6 7 — — 38 Q-7 
Alföld együtt 26.041 6-8 13.104 3 1 24.565 5'8 — — 1476 1-0 
Miskolc 3478 6-1 2278 3*7 3760 6-1 282 
Thj. városok együtt 40.089 6 5 21.300 3-2 39.546 5'9 — — 543 0 6 

A tíz thj. város közül négyben emelkedett és számnak is. A thj. városok együttes létszámának 
csak hatban .csökkent a 12—14 évesek abszolút csökkenése pedig (l-4%) alatta van a Felföld 
száma. A Dunántúl és a Felföld thj. városainak csökkenésének is. 
együttes létszámában emelkedés van , és csak Lényegesen más helyzetet mutatnak a megyei 
az Alföldön van csökkenes. Ez a csokkenes (5-7%) v á r o s o

J
k i t t k ö v e t kező adatai, 

is azonban alatta van a budapesti csokkenesi 

Dunántúl 
Alföld ... 
Felföld 

12—14 évesek száma: 
N 

C w CJ C W N 
C rt 

W . X N vP Ô  W . X N X N 
i X N n 0\ G óx m « O» G ^x er» n 0\ C 

13.575 
rj 

6-4 7384 
n 

3-2 13.081 
CJ 

5-9 
55.712 7 1 28.019 3-2 45.318 5 1 

6620 6-8 3502 3-5 6257 6-3 
75.907 6-9 38.905 3-2 64.656 5-4 

I920. óta növekedés v. csökkenés 

S3 

494 
— 10.394 
— 363 

0-5 
20 
0-5 

— — 11.251 1-5 
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A megyei városokban a csökkenés 14'8%. Leg-
nagyobb az Alföldön (18'5%) s legkisebb a Dunán-
túlon ( 3 - 6 % m í g a Felföldön 5'5°/0. A Felföldön 

1 2 

Dunántúl 152.281 6-9 
Alföld 167.759 7-4 
Felföld 64.122 7-2 
Községek egijütt 384.162 7-2 185.767 

A három országrész községeiben együtt a csök-
kenés 9"3%, tehát csak valamivel van fölötte 
az országos átlagnak. Legerősebb a csökkenés a 
Dunántúlon (ll -9%). Az országos átlag fölött van 
az Alföld 9'6%-os csökkenése, míg a Felföldön 
a csökkenés 2-6%. 

Az 50.832 főnyi csökkenésből 55% jut az Al-
földre, 35'4% a Dunántúlra, 6-2% Budapestre, 
és 3-4% a Felföldre. Eszerint a számítás szerint 
is legnagyobb a csökkenés az Alföldön. Itt is és 
a Dunántúlon is nagyobb a csökkenés a lakosság 
arányszámánál, míg a mindennapi tankötelesek-
nél mindkét országrészen kisebb volt a csök-
kenés, mint a lakosság arányszáma. A csökkenés 
kis hányada jut Budapestre s még kisebb a Fel-
földre. A csökkenések sorrendje teljesen fordított 
mint a mindennapi tanköteleseknél, különösen, 
ha a mindennapi tankötelesek 1930—1934 között 
bekövetkezett csökkenést vesszük figyelembe. 

A csökkenésekből a thj. városokra csak 1T%, 
Budapestre 6-2%, a községekre 70 '6%, a megyei 
városokra 22T% jut. 

Legkisebb tehát a csökkenés Budapesten és a 
thj. városokban. A mindennapi tankötelesek szá-
mának alakulásához képest ez mindenesetre alig-
alig érthető megállapításnak tűnik fel. Magyará-
zata abban kereshető, hogy a falukból a váro-
sokba vándorló lakosságban elég jelentékeny 
hányadot foglalnak el a 12—14 éves egyének, akik 
a városokban, különösen Budapesten alkalmi vagy 
állandó munkát keresnek. De ebben a megnöve-
kedett létszámban helyet foglalnak azok a 12—14 
évesek is, akik középiskolai tanulmányaik miatt 
az év tíz hónapjában városokban laknak és ezért 
itt törzskönyveztetnek. Ha a továbbképző tan-
kötelesek számának 1930. óta való alakulását vizs-
gáljuk, azt látjuk, hogy ez a szám csaknem meg-
kétszereződött, amennyiben 81-7 %-kal emelkedett. 
A mélypontot, amint már említettem, ez a kor-
csoport az 1930. évben érte el. A 81-7 %-os emel-

tehát a csökkenés a legerősebb a megyei városokban. 
A három országrésznek az adatai a thj. és megyei 
városok nélkül így alakulnak : 

1920. óta növekedés v. csökkenés 

5-9 — — 18.155 1-0 
5-9 — — 16.105 1-5 
6-4 --- — 1638 0-8 

3:2 348.264 5*9 — — 35.898 1 3 

kedés mutatja, hogy már ebben a korcsoportban 
sincs háborús születésű gyermek. Ebben a kor-
csoportban feltétlenül további emelkedés várható, 
ha nem is fogjuk elérni az 1920. évi létszámot. 
Nem tartom lehetetlennek, hogy már most is jobb 
az eredmény az itt bemutatottnál. A törzskönyvek 
ugyanis a továbbképző-tanköttlssekre nézve tá-
volról sem szolgáltatnak olyan megbízható adato-
kat, mint a mindennapi tanköteleseknél. Az ada-
toknak ez a nem teljes megbízhatósága adhat 
magyarázatot arra, hogy miért olyan feltűnően 
nagy a csökkenés a továbbképző tanköteleseknél 
a megyei városokban, holott az előbb mondottak 
után itt is a thj. városokhoz hasonló, de minden 
esetre a községekénél kedvezőbb körülményeket 
várnánk. 

A mindennapi tanköteleseknél valószínűleg az 
egy millió körüli szám fog állandósulni hosszú 
időre. Erre mutatnak az 1930. és 34. évi adatok, 
de erre lehet következtetni az 1930. évi népszám-
lálásnak a hat évnél fiatalabb-korúakra vonat-
kozó számából is. 

A tanköteleseknek olyan arányú szaporodásá-
val tehát, mint amilyen szaporodást a háborút 
megelőző évtizedekben mutattak fel, hosszii ideig 
nem kell számolnunk. Bár ez a megállapítás bizo-
nyos mértékben vigasztalannak látszik, mert a 
tankötelesek számának a megállása a nemzet 
szaporodásának a megállását is jelenti, de a mai 
megnehezült gazdasági viszonyok között újabb 
állások szervezésére alig-alig lehetne gondolni, 
viszont ez a létszám-állandósulás lehetővé teszi 
a már meglevő munkaerőkkel is a nemzet leendő 
tagjainak lehető legtökéletesebb nevelését. 

Hogy a tanköteleseknek ez a nevelése milyen 
iskolákban folyik, hogy a mindennapi, de külö-
nösen a továbbképző-tankötelesek hogyan osz-
lanak meg, az elemi, továbbképző, közép-, közép-
fokú és szakiskolákban, annak vizsgálata egy kö-
vetkező munkának a feladata. 

-14 evesek száma : 
N 

J" 
rt N c w 

o . 
1 w 
O XI 1 VI 
o> o> 

69.157 3-0 134.126 
82.222 3-2 151.654 
34.388 3-5 62.484 

A mai nevelés rendszerében elfeledték meg-
adni az elmének a gyujtótűjét. A szerzett isme-
reteket sohasem engedik mélyen lehatolni. 

Payot. 
# 

Köszönöm neked, Istenem, hogy lelkemet nem 
zártad halhatatlan test börtönébe. 

Anatole France. 

Két világ van ezen a világon: az egyik, ame-
lyet vonallal és léptékkel mérünk — és a másik, 
melyet szívünk és képzeletünk teremt csak. 

Sinclair Leivis. 
# 

Inkább dadogok, fecsegek arról, amit bizto-
san tudok, mint játszom nehéz szavakkal a 
tökéletes bölcset. Montaigne. 
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AZ IRODALOM HATÁSA A NÉPISKOLAI 
N E V E L É S R E 

írta: milotai G Á T H Y B A R N A B Á S N É 

Kétségtelen, hogy a művészetek közül, a zene 
mellett, az irodalomnak van legnagyobb nevelő-
hatása az ember lelkére. De milyen hatással 
van a gyermekre? És van-e egyáltalában hatás-
sal rá? Erre a kérdésre mi tanítók, akik a gyer-
mek fejlődését állandóan figyelemmel kísérjük, 
felelhetünk meg a legjobban. 

Megfigyeléseink alapjául szolgálhatnak: mi-
lyen hatást váltanak ki a gyermek fogékony 
lelkében az olvasmányok és milyent az élőszó-
val előadott irodalmi termékek? 

Legyen bár a költemény a költészet virága, 
mégis hidegen hagyja a gyermeket, ha az szá-
mára érthetetlen, vagy ha a költő nem tud a 
gyermeki lélekkel kapcsolatot teremteni, nem 
ad teret a gyermek képzelőtehetségének, nem 
tudja megnyerni rokonszenvét, felkelteni ér-
deklődését. Az ilyen nem is fog hatást gyako-
rolni a gyermek lelki fejlődésére. így magya-
rázható a gyermekek költőinek: Benedek Elek-
nek, Pósa Lajosnak, a Móráknak nr.gy sikere 
a gyermekeknél. 

A mai modern költemény szárnyaló magas-
sága messze túlhaladja a gyermek befogadó-
képességét. A magasba ível és mélyen alant 
hagyja a gyermeknek lassan, nyugodtan, béké-
sen folydogáló érzelmi világát. 

Gyönyörű, amit nekem felnőttnek mond a 
költemény. (Például Ady.) Míg az elvont és 
magas szintű, a gyermek előtt érthetetlen ki-
fejezéseket magyarázzuk, addig elmúlik a ha-
tás, amelyet méltán elvárhatunk az írásműtől. 
Mégis vannak a jelen költőinek is művei, ame-
lyek mélyen megrendítik a gyermeket. Ilyen 
például: „Lovcsen". Az egész osztály mozdulat-
lanul. lenyűgözve hallgatja. Szinte egynek érzi 
magát a kis Gyolcs Pistával, azonosítják ma-
gukat, a saját sorsukat a hadiárváéval. 

És bizony mondom, sohasem tudtuk végig 
szavalni a verset anéíkül, hogy a meghatottság 
könnyeivel ne adóztunk volna a háború el-
esettjeinek. 

A nemzeti együttérzés és az Isten igazságos-
ságába vetett hit erős gyökeret ver szívében az 
„Él az Isten!" c. vers hatása alatt. Ez nem is 
történhet másképen, mert így kezdődik a köl-
temény: 

Pozsony híres városában 
Egy iskola fölött . . . 

Mind a két vers költője a gyermek életéből me-
ríti mondanivalóját és a gyermeki lélekbe mé-
lyíti azt el. 

Mikor a fiatal, 8—9 éves leányokkal elszaval-
tattani, illetőleg eljátszattam az „Éjjeli látoga-
tás" c. költeményt, a befejező versszakot han-
gos sírás közben tudták csak elmondani. Mert 
teljesen beleélték magukat a három árva szo-
morú sorsába. Mi ennek a költeménynek a 
célja? Az anyai szeretetet szemléltetni, amely-
nek a sír sem tud határt vetni. 

És senki sem vállalta a két rossz királyleány 
szerepét, akik a kosár eper miatt megölik 
nővérüket. 

Fújjad, fújjad én kedvesem, 
Voltam én is király lánya, 
De most vagyok j á v o r f á c s k a . . . 

Megvetik a rossz testvéreket. Itt a hatása a 
költői műnek. Utóbbi két költemény hatása 
alatt kikristályosodik lelkükben a már-már ve-
szendő családi együttérzés. Tudatára ébrednek, 
hogy a szülő gondossága, a testvérek önzetlen 
szeretete az a bűvös erő, amely összetartja a 
családot. 

A leánygyermek lelke hazafiságtól izzik, ha 
„Rozgonyiné"-t szavalja. Azonosítja magát a 
hősnővel. „Ha nagy leszek, és hív a haza, én is 
hősnő leszek!" Mikor egyszer Kisfaludy „Mo-
hács"-át olvastam fel, egy kisleány hangosan 
felzokogott. Ez volt a költemény erkölcsi 
hatása. 

Tompának virágregéi: „A mécsvirág", „Az 
ibolya álma", az Isten rendelésében való meg-
nyugvás érzését keltik fel lelkükben. 

Vagy van-e kedvesebb elbeszélő versünk, 
mint: „Szent Erzsébet rózsái"? A váltásosán 
hazafias érzést hozza felszínre a lélek mélyéből. 
Büszkék arra a gyermekek, hogy ilyen király-
leányt, ilyen nagyasszonyt, akit ilyen nagyon 
szeretett az Isten, csak nekünk magyaroknak 
adott. 

Már ennyiből is látszik, hogy az elbeszélő 
irodalmi művek vannak nagy hatással a gyer-
mekre. Még pedig azért, mert összefüggőek. 
Miért van az, hogy hazafias költemények sza-
valásába sokszor „belesülnek" a gyermekek? 
Azért, mert az egyes versszakok szétesnek em-
lékezetükben, nincs támpont, nincs meg az el-
beszélés vezető fonala. Meg azután az elbeszélő 
mű a gyermek számára mind „mese". Mesével 
altatták kicsi korában, mesevilágban él játék 
közben, amelyet maga teremt. Az elbeszélés 
sem más, mint a mesének egy változata. Ad-
junk hát elbeszéléseket a gyermek kezébe. De 
ne homályosítsuk el a gyermek napfényes lel-
két az élet árnyoldalait tárgyaló szomorúsá-
gokkal, hanem kedves, derűs olvasmányokat 
nyujtsunk neki. 

És burkoltan még tanulhat is ezekből a gyer-
mek, bár nem okvetlenül szükséges, hogy az 
olvasás célja a tanulás legyen. A tanulás más 
lapra tartozik, itt a főcél: megkedveltetni a, 
gyermekkel magát az olvasást. Hogy szívesen 
olvasson ma ós felnőtt korában olvasással ké-
pezze magát tovább. Hogy az olvasást ne mun-
kának, hanem a jól végzett munka utáni juta-
lomnak tekintse most és későbben is. 

Az én gyermekeim német származású mun-
kásoknak gyermekei. Mégis annyira elragad-
ták lelküket a magyar költők lángeszének ter-
mékei, annyira tetszett nekik a magyar nyelv 
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csengése-zsongása, és az az erő, amellyel ki-
fejezi az emberi szív érzéseit, hogy egy ünnepi 
alkalomkor maguk is próbálkoztak kedves, 
gyermekes, saját készítette versecskéikkel örö-
met szerezni följebbvalójuknak. 

Az irodalom szeretete késztette erre a cselek-
vésre őket. De ha azt akarom, hogy az irodalom 
hatással legyen a gyermekre, ne az én irodalmi 
ízlésemet erőltessem rá. 

Milyen legyen a gyermek olvasókönyve? Ne 
tömjük tele az olvasókönyvet történelmi és 
földrajzi anyaggal. De ha mégis be akarunk 
történelmi és földrajzi vonatkozású dolgokat 

Éji látogatás. 

illeszteni az olvasókönyvbe, a kedves versek, 
mesék, ifjúsági, gyermekelbeszélések közé, ne 
legyenek azok történelmi események, királyok 
uralkodásának elbeszélései, vagy országok, vá-
rosok leírásai. Hanem egy-egy vármonda, egy-
egy nagyasszony-nemzeti hős életéből vett epi-
zód elbeszélő formában. Hófehérke meséje 
minden rendű és rangú gyermeknek kedves és 
mint minden mesének — van aktív és passzív 
erkölcsi tanulsága. 

Nem arra kíváncsi a gyermek, hogy Jókai 
vagy Petőfi hol végezte iskoláit és milyen si-
kerrel. Egy-egy kedves történet életükből, egy-
egy elbeszélés műveikből mélyebb hatást tesz 
rá, mint az életrajzi adatok sokasága. 

Legendák, történetek, amelyek Isten jóságát, 
mindenhol jelenlevő segítő kezét mutatják meg 
a gyermeknek; állatmesék, amelyek éreztetik 
velünk Isten kegyelmét, hogy annyival maga-
sabbra helyezett minket, kiemelt a tiszta anya-
giasságból; erkölcsi elbeszélések versben vagy 

prózában, amelyek megmutatják Isten igazsá-
gosságát: „Sűrű, sötét az é j ! . . . 

Leírások, amelyek a természet gyönyörűsé-
geit varázsolják a gyermek fantáziája elé; 
Nagy-Magyarország természeti szépségei, népé-
nek jellegzetességei, szokásai elbeszélés kereté-
ben, tarkítva a mult és jelen íróinak a gyermek 
részére írt műveivel, költeményeivel; elbeszélé-
sek, amelyek a családi együttélést idealizálják: 
Családi kör, Szüretünk, ez az igazi, gyermek-
kézbe való olvasókönyv. 

Szolgálja ez a könyv az irodalmat a tantár-
gyak kizárásával és az irodalmon keresztül 

hasson a gyermekre úgy, hogy megszeresse ma-
gyar hazáját, magyar faját a legkiválóbbnak 
vélje és annak zengzetes nyelván maga is pró-
báljon, habár gyermekes módon is, nagy íróink 
nyomdokában maradva — dolgozni. 

Én mindig biztatom tanítványaimat, hogy 
fogalmazásaikat tarkítsák általuk ismert ver-
sekből vett idézetekkel. Mennyire megszépíti ez 
a mód írásainkat! Milyen szép így a fogalma-
zás, mondják és maguk is megpróbálnak a köl-
tők, írók kifejezéseivel élni. Igaz, hogy sokszor 
nem tudják a megfelelő helyre tenni a kifeje-
zést, de ezen azután a gyakorlat segít. így sajá-
títják el lassan az irodalmi nyelvet. A legjobb 
fogalmazásokat felolvassuk, a tanulók bírálatot 
mondanak. Csodálatos, mennyire egészséges 
érzéke van az ifjúságnak. Ha jó fogalmazást 
hall, kiül az arcára a tetszés, szinte beleolvad 
a felolvasottakba, sőt meg is tapsolják a jó 
írásművet. 

Toldi magas szintű irodalmi mű, mégis meg-
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érti a fejlettebb eszű gyermek. Arany képes 
kifejezései olyanok, hogy nem szorulnak sok 
magyarázatra. 

Fölvevé a hajnal piros köpönyegét, 
S eltakarta véle az égboltnak felét. 
De nem volt oly kényes e bársony ruhába . . . 
Aztán álommézet csókolt ajakára, 
Amit mákvirágból gyüjte éjszakára . . . 

A természetnek ilyen leírása megszeretteti azt 
a tanulókkal, fölnyitja szemüket: „így nézem 
ezentúl én is Isten világát, mint Arany János 
tette azt!' 

„Toldi" nagyon jó írásmű olvasókönyv ré-
szére. Elbeszélő formában, gyönyörű, könnyű 
magyar nyelven kórképet ad, megszeretteti a 
jót, nemest és meggyűlölteti a gonoszságot. Ha 
fölcU^asás közben néha föltekintettem, a ta-
nulók ott ültek az elragadtatás arckifejezésével, 
ragyogó szemekkel, szinte lesve a szót, szinte 
leolvasva azt ajkaimról. Az erkölcsi hatás 
óriási volt. 

Otthon azután az egész család elolvasta Toldi 
történetét. Nagyon tetszett, hogy Toldi lelkében 
a jó és a rossz viaskodik és általános megelé-
gedésre a jó győz. A jó olvasmány nemesítőleg 
hat közvetve a családra is. 

Mikor visszahozták a könyvet, egyöntetű volt 
a véleményük: „Szép volt, gyönyörű volt, de 
mégis csak szebb és jobban értjük, ha a tanító 
néni olvassa fel!" Érdekes és megszívlelni való 
dolog, hogy jobban is értékeli, erősebben ér-
dekli és így nagyobb a hatása a felolvasott 
irodalmi műnek. Ezért is kívánja a tanterv, 
hogy a tanító minél többet olvasson fel. 

Ha tanulóim valami jutalmat akarnak kérni 
tőlem, mindig az az óhajuk: „Olvasson fel vala-
mit, kedves tanító néni!" Ha le akarom csende-
síteni őket, mert bizony sokszor túlteng náluk 
a jókedv, előveszek egy értékes irodalmi művet 
vagy ifjúsági elbeszélést. Felolvasásom alatt, 
ha valamelyikük halk szóval fordul a szom-
szédjához, ez leinti őt: „Hallgasd inkább a gyö-
nyörű történetet!" Fegyelmezési eszköznek is 
beválik az irodalom. Léleknemesítő a hatása. 

A gyermeknek érzéke van a humor iránt. 
Mikszáth: „A kaszát vásárló paraszt", Gár-
donyi: „A falu reggel. . ." mindig jókedvre han-
golják a gyermeket. 

Csendül a boltajtó, megkezdik Vargáék, 
Adjék kend öt tojásért egy porció kávét . . . 

De kell is, hogy az iskola komolyságát felderít-
sük ilyenféle irodalmi termékekkel. A gyermek 
természete ellen vétenénk, ha nem így tennénk. 
A magyar Niobénak, Bólraynénak történetét 
ne olvastassuk velük. Az anyai szív vergődése 
oly szörnyű, oly megrázó, hogy én magam sem 
tudtam soha végighallgatni azt. 

A gyermek szereli a víg verseket: 
Szeles kis lepkék, süldő madarak, 
Szabad szárnyon versenyre tartanak. 
Patakmenti zugban nekilát 
Halk csilingelésnek egy harangvirág . . . 

Egyszer Madarak és fák napján el is játszottuk 
az előadásra alkalmas verset a kisebb gyerme-
kek nagy örömére. A gyermekek nagyon sze-

retik a játékot verseléssel összekötni. Azok a 
költők a legkedvesebbek kisebb gyermekek 
előtt, akik Pósa bácsi követői, mint Móra 
László, Havas István. 

Valami az Iskolai Ifjúsági Kölcsönkönyvtár-
ról. A jó olvasókönyvön kívül az iskolai ifjú-
sági könyvtárnak is nagy hatása van a gyer-
mekre és rajta keresztül a család irodalmi ízlé-
sének az irányítására. 

Mi a célja a könyvkölcsönzésnek ? Hogy7 a 
gyermek szívesetí~oTvagsón. De hogyan kíván-
juk azt tőle, mikor olyan művek vannak a 
könyvek között, amelyek tartalmának a célja a 
tanítás és nem a szórakoztatás? Stanley uta-
zása, irodalmi nagyságaink életrajza vagy túl-
magas szintű, vagy nem érdekli őt. 

Szécsi Mária, Ciliéi Borbála története nem 
gyermekkézbe való. Ami a felnőtt emberre er-
kölcsnemesítőleg hat, az a gyermekleány lelkét 
könnyen megfertőzi. Legjobb esetben nem érti 
a mű tartalmát. Jókai sem gyermekeknek írta 
„Magyar nagyasszonyok" c. művét. 

Igazgatónk beszerzett gyermek- és ifjúsági 
folyóiratok pár évfolyamát, ifjúsági elbeszélé-
seket a kölcsönkönyvtár részére. Nagyszerű ne-
velői fogás volt. Azóta kapkodják az olvasni-
valókat, mert nekik való, őket érdeklő dolgo-
kat előttük érthető nyelven írták. így ismeiik 
meg a kiváló ifjúsági írókat. És ha elhagyják 
az iskolát, továbbra is azoknak a műveit kere-
sik és nem lelik majd örömüket a ponyva-
irodalom termékeiben. 

Ezért állította fel az állam az ifjúsági könyv-
tárakat. Cél nem áz, hogy ismereteket gyűjtsön 
a könyvekből a gyermek, hanem, hogy szóra-
kozzon és az olvasást, mint a napi lélekölő 
munka utáni lélekemelő jutalmat tekintse 
később is. 

A gyermeken keresztül a szülök irodalmi 
ízlését is átformáljuk és így a magyar nép 
irodalmi ízlését irányíthatjuk. Már nem kí-
vánja a szülő sem a ponyvaregényeket, mert 
gyermekének könyvtári könyvei annyira tet-
szenek neki, hogy alig várja a könyvcserét. 
Hányszor mondják tanulóim: „Apukám megint 
.Nagy magyarok életé'-t kéri, mert ez a mos-
tani annyira tetszett neki. Vagj7: „Apukám 
kéreti kedves tanító nénit, hogy a könyv még 
pár napig nála maradhasson, mert még nem 
olvasta ki' és a nagy nővérem is szeretné ol-
vasni!" Örvendetes jelenség és egy módja 
annak, hogyan hatott az iskola irodalma által 
a külvilágra, a népre, a nemzetre. Elmesélték a 
gyermekek, hogy vagy a leány, vagy az apa 
olvas föl a családi együttesnek. Milyen szép 
családi együttérzést vált ki az iskola irodalma! 
Amire ugyanis nagy szükség van ma, mikor a 
családi élet züllésnek indult. 

Tanítványunk gyáva rabszolgává válik, ha 
cselekvési szabadságától megfosztjuk. 

Montaigne. 
* 

Őrizd ajkad, mintha palota kapuja lenne •— s 
belül a szavak a királyok. Jules Romains. 
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FASISZTA WEVEIÍÉS- ÉS OKTATÁSÜGY 
írta : KEMÉNY FERENC 

A . pedagógusok és kultúrpolitikusok figyelme 
ma világszerte ama három ország felé fordul, 
ahol az egész oktatásügy gyökeres újjászerve-
zését tűzték ki célul, sőt jórészt már meg is 
valósították. Sfinvip.t.-nxoszorszáffban a Nyuga-
ton bevált pedagógiai rendszerék teljes ki-
küszöbölésével és szélsőséges elvek meghonosí-
tásával az_egész oktatásügy a proletárforrada-
lom szolgálatába szegődött: a munkásosztály 
erdekében a tömegek politikai és társadalmi 
nevelése kommunista szellemben történik. Né-
metország „a nemzeti~ szocialista világnézet 
égféSfeeliek szellemében" (Rosenberg Alfréd) a 
nepi (völkisch) pedagógiát ismeri el egyedül-
üdvözítőnek: a nemzeti szocialista államot esz-
közként a nép szolgálatába szegődteti. Végül 
Olaszországban a totális fasiszta állani szin-

1511' állampolitikai pedagógiát követel; de ezt a 
nevelést a kultúrfilozófia, pszichológia és 
szociológia alól felszabadítva, a valóságra és 
igazságra alapítva, ősrendeltetéséhez híven 
visszahelyezte a nép és az állam ölébe. Mint 
ebből látható, mindhárom országban közös az 
uralkodó kormányzati rendszer feltétlen tisz-
teletére és uralmára irányuló bitnek nevelése, 
míg ez egységes államnézettel szemben minde-
nütt más-más világnézet állapítja meg a végre-
hajtásra szükséges eszközöket, módokat. 

Az a felette érdekes és tanulságos, most né-
met fordításban is megjelent könyv, amelyet 
eziittal ismertetni óhajtunk,1 Jartalom és elő-
adásmód dolgában annyira összeforrt a szer-
zővel, hogy mintegy bevezetésül először róla 
emlékezünk meg. Padellaro 1892-ben Szicilia 
szigetén született, kezdettől fogva híve, majd 
buzgó munkatársa Mussolininek. Amikor 1922-
ben a hegeliánus Giovanni Gentile népművelési 
miniszter lett, Padellarot meghívta Rómába és 
vele együtt dolgozta ki a fasiszta óktatásügy 
reformját. Ezután mint tartományi tanfel-
ügyelő Dél-Olaszországba került, 1928 óta pe-
dig Róma iskolaügyének vezetője és hatalmas 
újjászervezője. Irodalmi téren is igen termé-
keny és értékes munkásságot fejt ki: pedagó-
giai művei közül az 1932-ben megjelent „Scuola 
e Rivoluzione" (Iskola és forradalom) címűt 
néhány nap alatt szétkapkodták; nagy sikere 
volt Manzoni humoráról és Don Bosco neve-
lési eszméiről írt könyveinek is. Évek óta dol-
gozik „Trattato dclla nuova teória de l'Edu-
cazione" című munkán, amelyben alapvetően 
tárgyalja az új Olaszország politikai nevelésé-
nek rendszerét. 

Könyvünk az olvasóban kellemes csalódást 
vált ki: Olaszországnak mai oktatásügyét nem 

1 Nazareno PadtVaro: Faschistische Schule und Er-
ziehung in Italien. (Fasiszta iskola és nevelés Olaszország-
ban.) 1934. 141 lap. Petersen utószavával és a szerző arc-
képével. Megjelent a Peter Petersen szerkesztette és a ber-
lini „Zentralinstitut" által kiadott „Pädagogik des Aus-
lands" című sorozat VII. köteteként. 

tárgyalja rendszeresen, nem közöl tanterveket, 
nem halmoz statisztikát, tehát nem kézikönyv, 
seni vezérfonal, hanem 22 rövid tárcaszerű feje-
zetben, szimfónia vagy képeskönyv módjára, von-
zóan, szellemesen, az életből és irodalomból me-
rített érdekes epizódokkal tarkítva, tárja elénk 
a fasiszta pedagógia megannyi oldalát, vetületét. 
Kommentár és forrásmű, amelyből közvetlenül 
első kézből ismerhetjük meg ennek a hatalmas 
kultúrmozgalomnak eredetét és fejlődését, cél-
ját, elveit és eddigi sikereit. Nem rideg betű-
sorokon és félelmetes számoszlopokon, hanem 
kaleidoszkópszerűen sorakoztatott eleven pil-
lanatfelvételeken keresztül bontakozik ki előt-
tünk az olasz nép lelke, hatalmasan lüktető és 
a sovinizmusig felfokozott nacionalizmusa és 
az a tántoríthatatlan hit, amely az egész népet 
összeforrasztja abban, hogy Olaszországot és 
az olaszokat vezető szerep illeti meg a nemze-
tek társaságában. Már ez is sejteti, hogy ebben 
a könyvben nagy szerep jut a politikának, 
amely lapjain lépten-nyomon kiütközik: a 
szerző nagy felkészültséggel és bátor szóki-
mondással száll perbe a belső és külső ellen-
felekkel (főleg a franciákkal), miközben a lo-
gika fegyverei mellett a humort és a metsző 
gúnyt sem veti meg. A következőkben a gaz-
dag és változatos tartalomból a vezető szem-
pontokat igyekszünk kihámozni és egységesen 
felsorakoztatni. 

Mindjárt az első fejezet, „Római kultusz és 
gyermekkultusz", bevezetésként hat. A gyer-
mekkultusszal már a legrégibb római legendá-
ban találkozunk, egy farkas táplál ikreket, a 
vadság gyengédséggé alakul, míg a többi régi 
népeknél az emberek kegyetlenek a gyerme-
kekkel szemben, sőt fel is áldozzák őket. A ró-
maiaknál a család szentsége természetes érzés 
és ez a hagyomány mindmáig fennmaradt. A 
két alapvető fogalmat: fasizmus és fasiszta ne-
velés, szerzőnk így határozza meg: A duce 
arra tanít, hogy a fasizmus elsősorban a gon-
dolkodásnak új módszere, amely egy törté-
nelmi erőrendszerben hat (15): a tudománynak 
és politikának szintézise, amely mint ilyen, 
meghódítja a világot (17). Valamennyi fasiszta 
megegyezik abban, hogy a fasizmus hit és min-
den hívő ember arra törekszik, hog^y hitét erő-
sítse (62). Az antifasiszta első fegyvere a pszi-
chológia: „Aki állandóan mindent megvet, azt 
tartják először pszichológusnak" (65). Mi a 
fasiszta pedagógia1 Ez valamennyi olaszhoz, 
felnőtthöz és gyermekhez fordul, mert minden 
olasz ugyanazt a célt tartja szem előtt (15). 
A fasiszta iskolareform elsősorban erkölcsi kö-
vetelmény (28). Mussolini mondja, hogy egy 
forradalmi államban az iskola a forradalom 
előőrse, a reformok legfasisztábbja (32). Mint-
hogy a fasiszták forradalmárok, a fasiszta ne-
velés is forradalmi nevelés, de azért humánus 
(58—9), a szépség kultuszát szolgálja (51—2), 
lelkesen ajánlja az alkotó munkát, játékot, zr-
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nét, rajzot (139). A fasizmus ma politikai po-
rondon nagy pedagógiai csatát vív, amelyben 
az egész világ ellen küzd és mintegy szilárd 
falat alkot minden nevelési ideológiával szem-
ben, amely nem méltatja feltételeit (14). Vall-
juk, hogy a neveléstudománynak eszményi tü-
zét csak akkor fedezzük fel, ha fenntartás nél-
kül elismerjük, hogy a pedagógia a politika 
szolgálója (20). Mindig szem előtt kell tarta-
nunk azt a tényt, hogy a valóban nagy peda-
gógiai csatákat a pedagógiai határokon kívül 
vívták meg politikai téren. Ma az emberiséget 
túlhatalmas megrázkódtatás ragadta meg, sem-
hogy a kul túr jelenségeket politikamentesen 
szemlélhetnők (13). A pedagógia és politika 
egybekelésének első jelei máris láthatók: mi-
helyt a pedagógia kinőtt kezdetleges állapotá-
ból, szükségképen a politika felé fog hajlani és 
a politikai is, anélkül, hogy annak tudatára 
•ébredne, a pedagógia számára fenntartott te-
rületekbe fog behatolni (22). 

Néhány általános pedagógiai nézet. Kétféle 
pedagógia van: egy úgynevezett becsvágyó, 
valamennyi nagy problémával vértezve, csal-
hatatlanságára büszke és harcias, mert átha-
tatlan vértezése folytán védettnek tudja ma-
gát. Ez a matrónaszerű (matronale) pedagógia. 
A másik minden fennhéj ázástól mentes, eleven 
életre sóvár, telve körültekintéssel, még bi-
zonytalannak érzi magát és befolyásolható, de 
azért egyszerű és őszinte: ez az anyai (ma-
terna) pedagógia. A kettő úgy viszonylik egy-
máshoz mint a könyvtárak poros polcai a 
tavasz hímporához (49). Valamennyi modern 
neveléstannak főhibája, liogy teljesen híján 
van egy határozott eszménynek (18). Az em-
bert saját önzése ellen kell beoltani (25). Az 
iskola legyen a vidám múzsa temploma (111). 
Mussolini: A haza a legnagyobb ajándék, ame-
lyet Isten az embereknek adott (48). Egyéni 
és társadalmi nevelés már régóta szembeálla-
nak egymással, aminek mindeddig egyetlen 
eredménye az, hogy a pedagógusokat lidérc-
nyomással szorongatja (23); mindkettő ellen 
csak a fasiszta neveléstudomány sziklája nyújt 
védelmet (26). Kiáltsuk mindenfelé, hogy a 
tanítónak művésznek kell lennie, azaz lelki 
állapotok alkotójának (55). A fasiszta nevelő 
egyszerű szavakkal vés az ifjúság lelkébe egy 
jegyet, amely az egész életre szól (61). A ki-
bocsátott tantervek csak útmutatásul szolgál-
nak: az állam megmondja a tanítónak, hogy 
mit vár minden évben munkájától, de az al-
kalmas eszközök megválasztását reá bizza; a 
tanítás módszerét minden tanítónak eleven 
normaként önmagában kell felfedeznie. Rész-
letesen fejtegeti és megokolja a nemzeti női 
kézimunka fontosságát (108—11). A nevelésnek 
igazi alapjai nem a gyengédség, hanem a be-
csületesség, az ész és a megfontolás (117). 

Ismételten, sőt külön fejezetben is: „Olajág 
és Genf" foglalkozik szerzőnk a Nemzetek 
Szövetségével, a genfi nemzetközi pedagó-
giai intézettel és az idevágó nemzetközi 
kongresszusokkal: Mindannyian tudjuk, hogy 
van egy pedagógiai Genf is, amely nem ke-

vésbbé áldatlan, mint a Nemzetek Szövetsége. 
A pszichológiai mozgató rúgót keresi, amely a 
gyermeklélek számlapján mindig a béke óráit 
jelzi. Ez a Genf azonban megfeledkezik róla, 
hogy csakis romlott órák mutatják mindig 
ugyanazt az időt (14). A pedagógiai Genf 
gyakran rendez ilyen kongresszusokat, ahol 
mindazok találkoznak, akik a pszichológia bi-
rodalmából egy vagy más fejezetet adnak elő, 
és az egész rendszerint egy kisded békeprédi-
kációval végződik. Különösnek tetszik nekünk, 
hogy még mindig pszichológiai pedagógiáról 
beszélnek és még érthetetlenebbnek tartjuk, 
hogy ilyen mesék még mindig figyelmes hall-
gatókra találnak olyan összejöveteleken, ame-
lyek komolyan foglalkoznak a modern nevelés 
kérdésével (18). A genfi nemzetközi békehiva-
tal olajágat illeszt a fehér pedagógiai galam-
bok csőrébe és „felhívással fordul a közokta' 
tásügyi miniszterekhez, tanügyi hatóságokhoz, 
a tanítósághoz, a tanítóegyesületekhez és 
mindazokhoz, akik a jövő nemzedékekért fele-
lősek, azt kívánván tőlük, hogy minden be-
folyásukat érvényesítsék oly értelemben, hogy 
Európa valamennyi iskolájának tanulóifjú-
sága különleges neveléssel végre arra képesít-
tessék, hogy meghajoljon az erkölcs törvényei 
előtt, amelyek kultúránk alapja és a világbéke 
biztosítéka". E nálunk is jól ismert békezön-
gékhez Padellaro a következő metsző meg-
jegyzést fűzi: Magát a népek jóhiszeműségére 
bízni annyi, mint megbízni egy farkasban, aki 
óvatosan közeledik a birkaistállóhoz és elrejtő-
zik, nehogy megzavarja a birkák jóhiszeműsé-
gét, akik megnyugtatóan bégetik: „Hisz a far-
kas nincs is itt!" 134—35). 

Mindezekkel távolról sem merítettük ki a 
könyv érdekes tartalmát, amelyet ki lehetne 
bővíteni a fasiszta nőről,2 az antifasiszták el-
leni küzdelemről, a gyermekeknek a duce szá-
mára leírt gondolatairól, a franciákkal való 
vitatkozásról szóló fejezetekkel, illetőleg rész-
letekkel stb. Ezek mellőzésével a könyvből még 
csak néhány jellemző fasiszta szuperlatívuszt 
iktatunk ide: Olaszország ma nemcsupán sa-
ját népének, hanem a többi népeknek nevelője 
is óhajt lenni (17). Ma a Gentile-féle filozófiai 
alapelveken nyugvó reform első évtizede után 
elmondhatjuk, hogy népiskolánk az első a vi-
lágon (33). Ügy vélem, hogy a nevére méltó 
ifjúságnak az egész világon csak egy vezetője 
lehet: Mussolini (42). Mussolini korunknak leg-
nagyobb nevelője: neki sikerült a három mo-
dern szellemi eltorzítást: a naturalizmust, a 
szociologizmust és a politicizmust legyőzni (45). 
Csak nálunk olaszoknál van a politikában az 
igazság, az ifjúság nevelésében is csak mi jár-
juk az igazság útját (60). Egy kiváló külföldi 
tudós, aki a reform után látogatott meg egy 
olasz iskolát, így kiáltott fel: Az olasz gyer-
mekeknél nem ritkán a teremtő képzelőerő 
•ralósáííos csodáira akadunk (112). Ferriére is 

2 A termékenységet dicsőíti: „Az olyan családban, 
akol nincsen gyermekáldás, krematórium-szag terpeszke-
dik". (85.) 
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a legnagyobb elismeréssel szól az olasz iskolá-
ról, amely minta és példa lehet az egész világ-
számára (115). 

Foglaljuk össze végül azokat a tanulságokat: 
megegyezéseket és kívánalmakat, amelyeket 
•összehasonlítás útján az olasz és a magyar ok-
tatásügyre leszűrhetünk. Ezek: 1. Küzdelem a 
pszicliologizmus túltengése, 2. a pedagógiai 

3 Erről külön fejezet szól: „A könnyűnek ördöngössége"'. 
(119—21.) Idézi és magáévá teszi egy spanyol írónak kö-

pacifizmus és 3. a túlzott kényeztetés ellen,' 
4. az alkotó munka, rajz, zene, játék és női 
kézimunka felkarolása. 

Padellaronak tartalmilag gazdag és vonzó, 
előadásmódjában merész és önérzetes könyve 
bizonyára minden kultúrállamban élénk vissz-
hangot fog kelteni: hol helyeslést, hol ellen-
kezést. 
vetkező mondását: „Az ember annál inkább ember és an-
nál istenibb, minél nagyobb képességgel rendelkezik fáj-
dalom és búbánat elviselésére". (96.) 

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

A kert káros rovarai. 
— Természetrajz az V—VI. osztályban. — 

írta: BÁNKY ENDRE. 
Mivel igen fontosnak tartom azt, hogy gyer-

mekeim megismerjék a kert káros rovarait, 
azért azokkal több tanítási egység keretében 
foglalkozom. Tanmenetemben a cserebogár, a 
galagonyalepke külön tanítási egység, még-
pedig azért, mert ezek jellegzetes kártevők. 
Ezeknél azonban semmivel sem lényegtelenebb 
a többi. Ismertetésük azonban igen könnyen 
összevonható. Ilyen összevont tanítási egység 
például a lótetű vagy lóbogár, a pajzs- és levél-
tetvek. Ebben a tanítási egységben ezekkel fog-
lalkozom. 

A bogarakat először lehetőleg a valóságban 
szemléltetem. Mégpedig nemcsak magukat a 
rovarokat, hanem azok kártevését ós irtásukat 
is. Szemléletismétlésül a tanításhoz rovarokat, 
megtámadott ágakat, leveleket viszek be az 
iskolába. Minthogy a legtöbb kártevő rovar 
igen pici, testüknek szerkezetét nem vétethetem 
rajtuk észre, éppen ezért a nagyított rajzhoz 
fordulok. Tanítás közben a táblára rajzolom 
azt, amit a rovarok testével kapcsolatban meg-
értetni akarok, a tanítás végén pedig ugyanezt 
a mindenesfüzetbe rajzoltatom le. 

TERVEZET. 
Bevezetés. 

a) K a p c s o l ó i s m é t l é s : A c s e r e b o -
g á r . — A múltkor erről a kártékony rovarról 
tanultunk — mutatom a cserebogarat. Mikor a 
gyermekek meglátják, megmondják, hogy mi 
az, aztán előveszik a mindenesfüzetüket s an-
nak alapján beszámolnak mindarról, amit róla 
tanultak. Elmondják azt is, hogy az idén sok 
cserebogár volt s hogy miként irtottuk azokat. 

b) C é l k i t ű z é s . — Tegnap is találtunk a 
kertben kártékony rovarokat. Az egyik itt van 
ebben a-dobozban, a többi meg itt, ni! — szólok 
s a behozott bogarakra, levelekre, gallyakra 
mutatok. — A dobozban lótetű van. Ez pajzs-
tetű. Ezek levéltetvek — mondják és mutatják, 
mert már a kertben megismertettem s meg-
mondottam a nevüket. 

Isineretnyujtás. 
a) A l ó t e t ű . — Ismerkedjünk meg közelebb-

ről előbb ezzel a legnagyobbal — mutatok a 
lótetűre. — Hol és hogyan fogtuk? — kérdezem. 
A gyermekek elmondják, hogy az egyik ágyban 
egy bokor bab sárgult. Kihúztuk a szárakat, 
ásóval kiemeltük a földet s ott találtuk a ló-
tetűt. Elmondják azt is, hogy megnéztük a föl-
det. Az laza volt. Trágyacsomót is találtunk ott. 
— Ez sok mindent elárul erről a kártevőről. — 
Mivel a bab sárgult, megtudjuk, hogy azt a lótetű 
okozta. Elrágta a bab gyökerét — mondják, 
mire ezt a gondolatot folytatom. — Itt van a 
bab elrágott gyökere! Hogyan juthatott ennek 
a babnak gyökeréhez ez a lótetű? — A föld alatt 
rátalált és elrágta — mondja az egyik gyermek, 
ami ugyan jó, de nem bizonyítja még azt, hogy 
a gyermek helyesen képzelte el a lótetű föld-
alatti életét, tehát felveszem a gondolatot s 
arról beszélek. (Bogárgyűjteményemben van ló-
tetű, azt a táblára tűzöm, hogy állandóan a 
gyermekek előtt lehessen. Részletesen csak a 
tanítás további során szemléltetem.) 

— De hogyan mozoghat a föld alatt a ló-
tetű! — Lyukat ás magának. — Most meg az 
a kérdés, hogy mivel? Nézzétek meg csak a tes-
tét, talán magatoktól is rájöttök! — mondom, a 
lótetűt arasznyi hosszú pálcikára szúrom s úgy 
szemléltetem. A gyermekek csakhamar észre-
veszik, hogy a lótetűnek mellső lábai rövidek, 
vastagok, szélesek, laposak, tehát ásásra alkal-
masak. — A mellső lábaival ássa a földet. 
— Ezekkel jól lehet ásni, mert erősek, laposak. 
— A vakondok lábaihoz hasonlítanak. — A ló-
tetű úgy ás a földben, mint a vakondok — 
mondják a gyermekek mindazt, ami a mellső 
lábak szemléltetése alapján az eszükbe jut. 
Mert a gyermekek a lótetű kicsi lábszárán nem 
látják az 5 erős fűrészfogat s láb szerkezetét 
sem figyelhetik meg jól, azért a lótetű lábának 
szerkezetét nagyalakban a táblára rajzolom. 
A rajzolást beszéddel is kísérem. Ha kell, rá-
vezető kérdéseket alkalmazok s ezzel a gon-
dolkozást elősegítem, a megértést szolgálom. 
— A lótetű ezzel a két lábával maga előtt ássa 
a földet. Hanem hogyan tolja hátrafelé? Talán 
ezt is ki lehetne találni, ha a testét vizsgálgat-
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juk — mondom, hogy a gyermekeket megfigye-
lésre késztessem. A gyermekek a lótetűt néze-
getik s megállapítják, hogy a másik két pár 
lába alkalmas arra, hogy az első pár lábbal ki-
ásott'földet hátratolja. Minthogy ez a megálla-
pítás még homályos lehet, azt rajzzal is meg-
világítom úgy, hogy az egész lótetűt, sőt a ki-
vájt és kihányt földet is lerajzolom. 

— A vakondok teste ilyen — mondom s váz-
latosan a táblára rajzolom. — Vájjon hasonlít-e 
a lótetű testének szerkezete a vakondokéhoz? •— 
kérdezem, mire a gyermekek összehasonlítják 
s megállapítják, hogy sok hasonlóság van köz-
tük. — A lótetű teste a vakondokéhoz hasonlít 
s munkájában is azt utánozza. 

Aztán a lótetű életmódjáról s kártevéséről 
beszélgetünk. — Van kemény és van laza, por-
hanyós talaj. Vájjon melyikben szerethet tar-
tózkodni a lótetű? — Miért kedvelheti jobban a 
porhanyós, laza talajt? — Azért, mert azt köny-
nyebben áshatja. — Ügy van. De homokos talaj-
ban ritkán találhatunk lótetűt. Vájjon 
miért? — kérdezem s ha a gyermekek nem jön-
nének rá, rávezetem, hogy a homokos talajban 
nehéz lyukat fúrni, mert a homok beomlik s be-
temeti a lyukat. — A lótetű az első lábaival 
vájja a földet, középsőkkel és a hátulsókkal 
pedig hátratolja. Mikor a föld alatt halad, rá-
akad a növények gyökerére. Ezt keresi. — Mind-
járt nekifog és rágja, megeszi — képzelik el az 
eddigiek alapján a gyermekek. — Elrágja a 
gyökeret s megeszik belőle egy darabkát, a 
jobb falatokat. S ez éppen elég egy szegény nö-
vénynek, ami száradni, fonnyadni kezd, végre 
elszárad. Ezzel pedig a lótetű nagy kárt tesz a 
kertben, a gazdaságban. Nagyon falánk. Nem-
csak növényekkel, hanem bogarakkal is táplál-
kozik. Ha útjában bogárra vagy annak álcájára 
akad, azt is megeszi. Ezzel valami hasznot is 
hajt, de ez édeskevés ahhoz a kárhoz képest, 
amit a növények gyökerének elrágásával okoz. 
Olyan falánk, hogy még: a saját ivadékait is 
felfalja. 

— A lótetű nem halad mélyen a földbe, 
hanem a felszíntől néhány centiméternyire 
szabálytalanul kanyarog. Nyár elején, iigy jú-
nius hóban, kijön a föld felszínére, rendszerint 
éjjel. Ilyenkor röpködni kezd. Nézzétek meg, 
mivel! — szólok s a gyermekek megállapítják, 
hogy szárnyai vannak. A szárnyakat tovább 
nézegetjük, miközben megállapítjuk, hogy fedő-
szárnyai rövidek s közöljük, hogy mikor repül, 
szárnyait vízszintesen tartja. — Nyáron át egy 
hónapig is kijár a föld alól. Éjjelenként olyan 
hangot hallat, mint a tücsök. Ilyenkor a párját 
hívogatja. Egy-kétheti csatangolás után is uét 
visszamegy a földbe. Járatát mélyíteni kezdi. 
A föld alatt egy arasznyira tyúktojásnagyságú 
üreget ás és abba rakja petéit — mondom és 
rajzolom. — 200—300 petét is rak egy-egy fé-
szekbe A petékből egy hét múlva kikelnek a 
kicsinyek. A lárvák, amelyek igen falánkok, 
sok növény gyökerét pusztítják el. Eleinte 
ezek jó testvérek. Együtt maradnak, később 
azonban szétszélednek s megkezdik a föld alatt 
kártékony munkájukat, akárcsak az anyjuk. 

— A kis lótetűk nőnek, cseperednek, miközben 
ötször vetik le ruhájukat, a bőrüket, amit úgy 
is mondanak, hogy: vedlenek. (Ezt a szót a táb-
lára írom.) Valahányszor új bőrt, új ruhát 
vesznek fel, mindig nagyobbak lesznek. Azért 
vetik le a ruhájukat, a bőrüket, mert már 
szűk és szorítja őket. Az új ruha, a;' új bőr 
már nagyobb. Abban már elférnek, az már nem 
szorítja őket. Hacsak tehetik, a vedlést mindig 
trágyás helyen végzik. 

— Amint láttátok, a lótetű nagyon kártékony, 
azért irtani kell. Hogyan lehetne irtani, pusz-
títani? — kérdezem, hogy a gyermekeknek a 
találékonyságra alkalmat adjak. Lehet, hogy 
maguk is rájönnek egy-két helyes módra. Ma-
gam a következő irtási módokat közlöm: 

— Tudjuk, hogy június, július hónapokban 
ássa meg fészkét s abba rakja le petéit. Ha tud-
juk, hogy kertünknek valamely részén lótetű 
pusztítja a növények gyökerét, mit kellene 
azzal a résszel csinálni? — Fel kellene ásni és 
a fészkét elpusztítani. — Helyes. S ha a fész-
ket elpusztítanánk, hány pete, hány lárva, 
esetleg kis lótetűt pusztítanánk el? — 2—300-at, 
mert annyi petét rak. — Ügy is szokták pusztí-
tani, hogy június hónapban, mikor a föld fel-
színére jön, cserepeket ásunk a földbe s azokat 
megtöltjük vízzel. így — mondom és rajzolom. 
— Hogyan foghatjuk meg ezzel a lótetűt? 
— Ügy, hogy a lótetű éjjel jön ki, kicsit repül, 
azután fut a föld színén. Amint fut, beleesik a 
vízzel telt edénybe — oldják meg a gyermekek 
a lótetűfogás módját, amit rajzzal is megerő-
sítek.* — Igen jó mód az irtásra az is, hogy azt 
a területet, ahol lótetű van, elárasztjuk vízzel 
s a vizet egy-két hétig rajtahagyjnk. Miért? 
— Azért, mert a víz beszivárog a földbe, elönti 
a lótetű járatát s megfullad. — Az ilyen el-
árasztásra azonban ritkán van alkalmunk. 
— Az ember nehezen fér a lótetűhöz azért, mert 
a föld alatt tartózkodik. Hanem lakik ott a ló-
tetűnek egy igen nagy ellensége. Ez pedig a 
vakondok, ami rengeteg lótetűt pusztít el. El-
gondolhatjátok, hogyan lakmároz a vakondok 
akkor, mikor lótetűfészekre akad! Van ilyenkor 
öröm vakondokéknál, de bánat van a ló-
tetűéknél. Amint mondottam, a lótetű, különö-
sen vedléskor, szívesen tartózkodik a trágyá-
ban. Éppen azért vigyáznunk kell arra, hogy 
olyan trágyát ne hordjunk kertünkbe, amely-
ben lótetű van. — Mert a lótetű nagyon káros, 
azért, ahol csak tehetitek, pusztítsátok. 

Részletösszefoglalásul a lótetűről tanultak lé-
nyegét elmondatom. 

b) A p a j z s t e t ű . (Mivel ennek igen sok faj-
tája van, valamennyivel külön-külön nem fog-
lalkozhatunk s mert az ellenük való védekezés 
majdnem egyforma, külön ismertetésük már 
csak azért is felesleges.) 

— A lótetű a föld alatt pusztítja a növénye-
ket. De vannak a mi fáinknak olyan ellenségei 
is, amelyek azok nedvét szívják s ezzel nagyon 
sok kárt okoznak. — Mi is hoztunk be egy 

* Helyesebb, ha a gyermek maga rajzolja le, úgy, 
amint elképzeli s rajzolás közben magyaráz. (Szerk.) 
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ágacskát. Nézzük csak meg, mi van rajta — 
mondom s a pajzstetűt szemléltetem. Rámuta-
tok arra, hogy a pajzstetvek igen aprók, azért 
szabadszemmel alig vizsgálhatók. Lerajzolom 
nagy alakban s ennek alapján észrevettem, 
hogy testük tojásdad vagy pajzsalakú, ezért ne-
vezik pajzstetűnek. A rajz alapján különösen 
szívócsövükre mutatok rá, amellyel a fa ágá-
hoz, törzséhez erősítik magukat és azzal szívják 
a fák éltető nedvét, ezzel a fa testét rom-
bolják. 

Külön szólok a kaliforniai pajzstetűről. Ha 
ilyen volna a mi kertünkben, természetes, hogy 
szemléltetem. Ha — szerencsére — nem volna, 
akkor képen, rajzon szemléltetem ezt a vesze-
delmes kártevőt. Szólok arról, hogy ez Kalifor-
niából került hozzánk, azért hívják kaliforniai 
pajzstetűnek. Szólok arról is, hogy gyümölcs-
fáink legveszedelmesebb ellensége, azért az 
ellene való védekezést és irtásukat a törvény is 
előírja s a mulasztókat szigorúan megbünteti. 
Minthogy ezzel kapcsolatban a közösségre való 
nevelésre és a nemzeti érzés fejlesztésére is al-
kalom nyílik, rámutatok arra a veszedelemre 
is, amely az országra, különösen annak gyü-
mölcstermelő vidékeire hárulna, ha a kalifor-
niai pajzstetű nagyon elterjedne. 

c) A l e v é l t e t v e k . Ebben az időtájban bi-
zonyára akad kertünkben, esetleg az útszéli 
bokrokon, fákon levéltetű. Ezeket kinn is észre-
vétetem, de néhány gallyat, levelet az osztályba 
is beviszek. Lehetőleg annyit, hogy minden 
gyermek kezébe jusson egy-egy megtámadott 
gally, levél. Először természetben szemléltet-
jük ezeket a tetveket. De mert kicsinyek, meg-
ismertetésük közben képet használok s rajzo-
lok, melyekkel rámutatok testük szerkezetére, 
különösen azokra a szerveikre, amelyekkel a 
leveleket pusztítják. Mert sok fajuk van, azért 
ezek közül is csak azokkal foglalkozom, ame-
lyekről közvetlen szemléletet nyújthatok. Szó-
lok szaporaságukról, miközben rámutatok arra, 
hogy kertünk fáit, bokrait kora tavasztól 
kezdve késő őszig vizsgálgassuk s ha rajtuk 
levéltetűt veszünk észre, azonnal fogjunk hozzá 
irtásukhoz. 

Ismertessük meg gyermekeinket az irtás mód-
jával is, mégpedig nemcsak elméletben, hanem 
gyakorlatban is. Ha a permetezőgépre, a per-
metlevek elkészítésére és a permetezés módjára 
külön órát számítunk, akkor azokra az ismere-
tekre hivatkozzunk, amelyeket ennek kereté-
hen nyujtottunk. Ha erre nem lett volna alkal-
munk, akkor itt szóljunk a permetezés módjá-
ról. A pajzs- és levéltetvek irtásához szükséges 
anyagokkal és permetlevek készítési módjával 
azonban itt is foglalkozzunk. Ehhez igen alkal-
mas az a táblázat, mely igen sok könyvben, sőt 
árjegyzékben is megvan. Vizsgálgassuk ennek 
rovatait s vizsgálgatás közben állapíttassuk 
meg, hogy a pajzs- és levéltetvek ellen hogyan, 
miféle szerekkel védekezhetünk lombhullás 
után, télen, rügyfakadás előtt, virágzás után és 
nyáron át. Készítsünk közösen kevésmennyi-
ségű oldatot s hintsük be azzal a levéltetvektől 
megtámadott levelet, amit behoztunk s ezen 

figyeljék meg a gyermekek azt, hogy miféle 
hatással van a permetlé a levéltetvekre. Egy-
egy ilyen szemlélet többet ér, mint sok biztatás 
arra, hogy pusztítsuk és védekezzünk a pajzs-
levéltetvek ellen. Mutassunk rá arra is, hogy 
a kaliforniai pajzstetűktől megtámadott fát 
hogyan gondozzuk. Ha tehetjük, gyakorlatban 
vágjuk ki a sebhelyet s kenjük be megfelelő 
anyaggal. 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . A táblai rajzok, a 

nyújtott szemléletek, a megbeszélések és elmon-
dottak alapján a gyermekekkel elbeszéltetjük 
mindazt, amit a lótetüről, a pajzs- és a levéltet-
vekről tanítottunk. Ha észrevesszük, hogy a 
nyújtott ismeretekből valami gyermekeink lel-
kében elhomályosodott vagy valamit nem lát-
nak tisztán, itt — lehetőleg a szemléletekre 
való hivatkozással — esetleg szemléletismótlé-
sekkel erősítsünk, tisztázzunk. 

b) R a j z o l á s . A gyermekek mindenesfüze-
tükbe rajzolják le az óra anyagát s mindazt, 
amit a tanultak alapján elképzelnek. 

c) G y a k o r l á s . Ha módunk van rá, egy-két 
órát szánjunk a kert gyümölcsfáinak vizsgál-
gatására, amit most már tudatosabban végez-
nek a gyermekek. Vizsgálgatás után állapítsuk 
meg, hogy a felismert kártevőket miként irt-
hatnánk, pusztíthatnánk el a kertből. S ha 
megállapítottuk, a rendelkezésünkre álló esz-
közökkel hajtsuk is azt végre. Buzdítsuk gyer-
mekeinket arra, hogy odahaza is vizsgálgassák 
át kertjüket, gyümölcsfáikat s ha találnak kár-
tevőket, irtsák, pusztítsák azokat. Jó, ha a 
gyermekek később is beszámolnak arról, hogy 
hol, mikor és miféle kártevőket találtak s 
hogyan pusztították azokat. 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 
Magyar gyógypedagógia. A Magyar Gyógy-

pedagógiai Társaság folyóiratának hármas 
száma a gyógypedagógia szakkérdéseit avatott 
cikkekben tárgyalja. Különös érdeklődésre tar-
tott számot Horváth Kálmán tanulságos közle-
móenye, melyet az értékelőképességről, mint 
a gyógyító nevelői gondolkodás és tevékenység 
tényezőjéről írt. 

Országos polgári iskolai tanáregyesületi Köz-
löny júniusi számában Havas István kegyele-
tes cikkben emlékezik meg az imént elhúnyt 
kitűnő pedagógusról és tudósról: dr. Weszely 
Ödönről. A folyóirat cikkeiben a polgári isko-
lák életéből merített aktualitásokat tárgyalja 
és foglalkozik az idevágó sajtóval is, melynek 
érdekesebb közleményeit ismerteti is, valamint 
hírt ad az országban fönnálló polgári iskolai 
tanáregyesületek tevékenységéről és jelentő-
sebb mozzanatairól. 
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Református Élet legújabb száma elismerés-
sel ír a hétszázéves kunszentmiklósi gimná-
zium múltjáról és érdemeiről. Érdekes dr. 
Révész Imre cikke, melyet Duchesne és Har-
nack új német pogányainak és törekvéseinek 
ismertetésére írt és szépek Vajas Klára versei. 
A lap hírrovata is élénk és kimerítő. 

Székelység. A Szépvízi Bálás Béla szei-kesz-
tésében megjelenő folyóirat élénk magyar szel-
lemet sugároz. Júniusi száma címlapján a tra-
gikus történelmi alak: Dósa György arcképét 
közli, majd benn a füzetben a csíksomlyói 
segítő székely Boldogasszonyának idealizált 
művészi képét. Közli a székely fürdők fotográ-
fiáit is és általában egész szellemében és tar-
talmában a székelység érdekeit és jövőjét szol-
gálja, mégpedig lankadatlan hittel, lelkesedés-
sel és kitartással. 

Levente. Jiílius 15-én megjelent kettős szá-
mában a magyar közélet aktualitásaival fog-
lalkozik. Hódolattal ünnepli a Kormányzó Ür 
Ö Főméltósága 67-ik születésnapját és külön 
cikket szentel Kisfaludy Sándor költészetének 
és emlékének. Cikkeiben a leventeoktatásról 
elmélkedik, továbbá Pázmány Péterről, a nagy-
szombati egyetem alapításáról, a magyar kul-
túrának az elszakított területen beállott válto-
zásáról, az atléták labdázásáról és egyéb játé-
kokról, a magyar céllövészetről, s arról, hogy 
miképen nevelik a francia katonákat a katonai 
kiképzésre. Érdekesek Wieser Béla titkár apró 
jó tanácsai, Giczey György cikke is a polgári 
légvédelemről és általában a faluval foglal-
kozó többi cikk is. Külön egészségügyi cikkek 
tárgyalják az egészség fönntartásának problé-
máit. Irodalmi rovatában csakis megváloga-
tott, jó könyvek megjelenéséről közöl tudósí-
tást és ismertetést. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

A hagyományos és az ú] nevelés 
eredményének összehasonlítása 

A kolumbiai egyetem megbízásából két esz-
tendőn át végzett vizsgálatokat J. Wrighstone 
professzor a hagyományos és progresszív isko-
lák nevelési eredményeiről. A kutatások New-
York államnak három és New-Jersey államnak 
egyik városában működő tíz nyilvános elemi és 
tizenegy középiskolára terjedtek. A kitűzött cél 
annak a pontos megmérése volt, hogy a régi s 
az újabb módszerek alkalmazása mellett minő 
eredmény mutatkozik a tanulóknak nem csupán 
elméleti készültsége,,' hanem jellembeli képessé-
gei tekintetében is. 

A mérések természetesen tesztek útján tör-
téntek, olyan tanulókon, akik életkorra, értel-
mességre, társadalmi és anyagi helyzetre nézve 
meglehetősen egyeztek. Az egyes tárgyakban 
elért eredményeken kívül az egyéni és társas 
tulajdonságok, a becsületérzés, valamint állam-
polgári és tudományos kérdésekben tanúsított 
magatartás is osztályozás alá esett. Az olvasás, 
angol anyanyelv és számtan oktatásának ered-
ményét a Metropolitan- és az új Stnnford-tesz-

tek útján, az amerikai és európai történelem, 
francia és latin nyelv, algebra, mértan és ter-
mészettudományok tanítási eredményét az ú. n. 
kooperatív tesztek alkalmazásával, a személyi-
séget s a magatartást pedig külön e célra szer-
kesztett tesztek, jellemvázlatok, kérdőívek és 
önosztályozás segítségével igyekezett a kutatá-
sokat vezető professzor megbecsülni. De vizs-
gálat alá kerültek maguk az illető iskolák is, 
mégpedig abból a szempontból, mekkora szám-
ban és minő alkalmat nyújtottak növendékeik-
nek a kezdeményezés, felelősségérzet, érdeklő-
dés, bírálat és emlékezés gyakorlására. Ennek 
elbírálása a társas tanulmányok és természet-
tudományok keretében naponta folyó osztály-
megbeszélések és felmondások alapján történt. 

Ily tesztek és eljárások alkalmazása mellett 
a kutatások azzal a megállapítással végződtek, 
hogy az elemi iskolák három alsó osztályának 
növendékei — jóllehet a tankönyvek használa-
tára alapított gépies idomítás mellőzése folytán 
jóval kevesebbet vártak tőlük, mégis — határo-
zott felsőbbségre mutattak az olvasásban, szóta-
golásban, anyanyelvben és számtanban: olva-
sásban 6 ponttal, szótagolásban 4, anyanyelv-
ben 7 és számtanban 3 ponttal jobb átlagos 
eredményt értek el a régi módszerű iskolák 
tanulóinál. S ezt az elsőségüket az elemi iskola 
felsőbb osztályaiban is megtartották. 

Ugyanilyen kiváló eredményt kaptak a 
becsületérzés (honesty) mérésénél is, 49-35 az 
új és 37-04 a régi típusú iskolák növendékei ja-
vára, pedig a haladó iskolák e tekintetben is 
kerülik a nyílt versengést, tanulóik tehát nem 
ismerik a látszatra való törekvést. 

Az Egyesült Államok tanügyi kormánya már 
gondoskodott arról, hogy ezek a vizsgálatok to-
vábbi két évre kiterjesztessenek. 

Education (Boston), 
1935. májusi szám. 

Francia tanügyi lapokból. 

Ügyetlen gyermekek. 
Szülők és nevelők gyakran csodálkozva ta-

pasztalják, hogy egyes gyermekek, bár szor-
galmat s jóakaratot tanúsítanak és értelme-
seknek is látszanak, mégis a legutolsók az: 
osztályban. Elmaradottságuknak az az oka, 
hogy értelmüket nem képesek az iskolai szer-
zeményekre s a feladatok kidolgozására fel-
használni. Ezek a gyermekek rendszerint jó-
lelkűek, udvariasak, de többnyire nagyon is 
nyugodtak, szinte közömbös természetűek; ám 
ennek ellenére is megállapítható rajtuk az 
ideges nyugtalanság számos tünete: a végta-
gok remegése, a reflexek túlságos élénksége s 
különösen a mozgás esetlensége. Amellett gya-
korta oly fokú izgulékonyság jelentkezik ná-
luk. mely egyenesen gátlásul szolgál bizonyos 
cselekvéseiknél. Ez esetekben orvosi beavat-
kozásra van szükség: egyrészt a mozgások 
újranevelésére, másrészt meg oly orvosságok 
nyújtására, melyek egyaránt gyógyítják az, 
apátiát és az idegességet. 
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Más gyermekeknél viszont a feladatok füze-
tei jellegzetesek, meglepő az a rendszertelen-
ség, amellyel a jól végzett dolgozatok teljesen 
értelmetlenekkel váltakoznak: nehéz problé-
mák helyes megoldást lelnek, máskor meg 
egyszerű összeadás sem sikerül. A kapott ér-
demjegyek szélsőségesek s a tanító nyilatko-
zata szerint ugyanez áll a figyelemre s a lec-
kék felmondására nézve is. Az embernek az 
a benyomása, mintha valami fennakadás állna 
be a kerekek működésében, a gondolatnak a 
szárnyalásában. Ily esetekben a mozgékony-
ságot kell megjavítani. A testgyakorlás, ne-
velő játék, gyakorlati munka, általában min-
den konkrét foglalkozás símulékonyságot 
ügyességet biztosít a gondolkozásnak is. Az 
orvos pedig törekedjék az idegrendszer meg-
erősítésére, hatásos arzénvegyületek előírá-
sával. 

Ismét más gyermekek kétségbeejtő lassúsá-
got tanúsítanak. Igaz, egyes népfajoknál vele-
született ez a lassúság, mely ártalmára van az 
iskolai előhaladásnak, mert megnehezíti az 
átmenetet az egyik tantárgyról a másikra s 
ezért komoly tünetnek számít. Bizonyos gyer-
mekeknél azonban egyszerű mozgási késésről 
van csak szó. Ezek tátott szájjal, kanállal a 
kezükben ülnek az asztalnál, de elmulasztják 
a táplálkozáshoz szükséges további mozdulato-
kat. Az ember rájuk szól, hogy ne legyenek 
oly szórakozottak, — pedig' nem is szórakozot-
tak, hanem a társalgás menetét követik s két-
féle munkát nem tudnak egyszerre végezni. 
Ide sorozhatni azokat a gyermekeket is, 
akik rendkívül kínos lassúsággal öltözködnek. 
Mindezekre jó hatással jár az orvosi gimnasz-
tika. 

Akadnak aztán gyermekek, akik beteges 
szórakozottságban szenvednek. Ezek képzelt 
világban tévelyegnek s szinte elvesztették a 
kapcsolatot a való élettel. Ezek az igazi elme-
rült szórakozottak, akiket a gondolataik kon-
centrációja tart rahigábán. Ezeknek a gyerme-
keknek konkrét nevelésre van szükségük s rá-
juk nézve a legáldásosabb a cserkészet. 

Végül egyes gyermekeknél a belső elválasz-
tású mirigyek elégtelen működéséből szárma-
zik a lassúság. Ezek rendszerint zömök, elhí-
zott gyermekek, száraz bőrrel, duzzadt szem-
héjjal, ritka szemöldökkel, ha beszélnek, az 
embernek harapófogóval kell az egyes szava-
kat belőlük kierőszakolni, lassúk a járásban, 
írásban, gondolkozásban egyaránt. Este alig 
lehet őket rávenni, hogy lefeküdjenek s fel-
zaklatják környezetüket. Ezek a gyermekek 
okvetlenül gyógykezelésre szorulnak, belső 
szekréciós mirigyeiket kell nagyobb munkás-
ságra serkenteni. 

Amint látható, az ügyetlen gyermekek 
problémája meglehetősen bonyodalmas, a ne-
velő tehát ne érje be azzal, hogy az ilyen sze-
rencsétlen gyermekeket egyszerűen lustáknak, 
esetleneknek tekintse, hanem vegye igénybe 
az orvos tanácsát. Medicus. 
L'Édueation tamiliale (Brüsszel), 

1935 májusi szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Mihelics Vid: „A szociális kérdés és a szo-
cializmus. (Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, 
Budapest.) 

Dr. Mihelics Vid, az ismert szociológus az is-
kolánkívüli népművelés terén dolgozók nagyobb 
csopoitja számára a közelmúltban előadásokat 
tartott a szocializmusról és a szociális kérdésről. 
Ennek az előadássorozatnak az volt a célja, hogy 
a hallgatók fárasztó aprólékosságok nélkül hoz-
zájussanak azokhoz az alapvető társadalomtu-
dományi és szociálpolitikai, tantörténeti és gya-
korlati ismeretekhez, amelyeknek birtokában 
egyrészt sikeresen szembeszállhatnak a szo-
ciáldemokrata agitációval, másrészt öntudato-
san támogathatják egy szebb és igazságosabb 
magyar jövő kialakításának reformmunkáját. 

A most megjelent könyv ezeket az előadásokat 
tartalmazza megfelelő átdolgozásban. A szerző 
célja az, hogy a könyvet mindazok haszonnal 
forgathassák, akik hivatásuknál, vagy közéleti 
szereplésüknél fogva a szó legtágabb értelmé-
ben népművelők és népnevelők. 

Ezt a célt szolgálja Mihelics Vid egész könyve, 
különösen pedig könyvének az a része, amely-
ben a szociális pedagógia irányelveit tárgyalja. 
Megállapítja itt, hogy a modern pedagógia 
egyik legfontosabb célja a társadalmi műveltség 
megadása, mert ettől a műveltségtől kapja az 
ember az egymásrautaltságnak, az emberiség 
szoros összetartozóságának az érzetét s azt a 
felfogást, amely lehetővé teszi a kulturális ha-
ladás nagy folyamatába való beilleszkedést. Ki-
fejti a szerző a szociális kérdés fogalmát, amely 
kérdés lényegében kutatás azok után az eszkö-
zök után, amelynek segítségével megszüntethet-
jük a tisztán munkájára utalt néposztály tag-
jainak létbizonytalanságát és a szociális igaz-
ságot juttatjuk érvényre a társadalom rendel-
kezésére álló szellemi, erkölcsi és anyagi ja-
vak elosztásában. De nemcsak a szociális kér-
dés lényegét fejti ki könyvében a szerző, ha-
nem levezeti annak keletkezését és kialakulá-
sát is. 

Külön-külön fejezetekben tárgyalja a szerző 
a dolgozó nép védelmét és a kizsákmányolást, a 
szociálpolitikát és a gazdasági fejlődést, a tu-
lajdonjog védelmét és annak helyes értelmezé-
sét, a szociálisták agrárprogrammját és a föld-
kérdést, az osztályharc elméletét és a szolidari-
tás tényét, az állam problémáját és proletárdik-
tatiírát, a nemzetet és nemzetköziséget, a szo-
cializmus világnézeti vonatkozásait, a társadal-
mi és gazdasági reformokat. 

Mihelics Vid valóban tiszta és áttekinthető 
képét adja a szociális kérdésnek s ezért könyve 
előreláthatólag megértő és szeretetteljes fogad-
tatásra fog találni. (A könyv bolti ára: 2 Pengő.) 

A reformifjúság breviáriuma. Szekjü Gyula: A mai 
Széchenyi. Ára kartonkötésben 3-80 P. Sokan emle-
getik Széchenyit, talán ma többen, mint valaha. Egy-
mást érik nemcsak a róla szóló tanulmányok és köny-
vek, de a tőle való, eddig kiadatlan iratok mammut-
kötetei is. Azonban a kommentárok csak magyaráz-
hatják. de nem pótolhatják az eredetit; a hátra 
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hagyott iratok pedig inkább csak a szakember szá-
mára valók. Szobor lett Széchenyiből, merev, élet-
telen anyag a csupa élet, csupa cselekvés, csupa moz-
gás emberéből. Ideje már, hogy a művelt magyarság 
meglássa a szobor helyett ezt az élő embert és meg-
hallgassa a kommentárok helyett az ő tulajdon sza-
vát. Széchenyi a világ egyik legtöbbet író embere volt. 
Lehetetlenség lenne és kívánatos sem volna összes 
írásait válogatás nélkül bocsátani a magyar olvasó 
elé. Elkerülhetetlen nála a kiválasztás és elengedhetet-
len a magyarázat. Erre a munkára bizonyára az egész 
művelt magyarság egyetlen embert tart hivatottnak: 
Szekfű Gyulát. Neki van amúgy is legnagyobb része 
abban, hogy ma Széchenyi renaissance-át éli és benne 
van meg kétségkívül a legtöbb írói képesség is arra, 
hogy a halott Széchenyi-szoborba életet leheljen. Az 
ő művészi keze legalkalmasabb arra, hogy Széchenyi 
írásaiból kerek egészet formáljon, úgy, liogy abból 
világosan álljon az olvasó előtt mindaz, ami lényeges 
Széchenyi csodálatos eszmevilágából és háttérben ma-
radjon mindaz, ami írásaiban lényegtelen. A Magyar 
Könyvnapra ennél méltóbb és időszerűbb könyvet ki-
adni alig lehetett volna. 

Dr. Prahács Margit: A zeneesztétika alapproblémái. 
(Forma és kifejezés a zenében.) A zeneesztétikus kü-
lönös súllyal érzi a tudományos értekezés nehézsé-
geit, midőn a zenének az összes művészetek közölt 
egyedülálló, közvetlen, az egész emberi magával ra-
gadó hatását, a szavak gyenge erejével kell megérzé-
kelletnie. Szerző a zeneesztétika legfőbb feladatát 
abban látja, hogy a művész i alkotások, a korszelle-
mek átélésével, mintegy művészi utánaalakításával az 
élő zenei szemléletet igyekezzék megközelíteni. Eszté-
tikája tehát elsősorban lélekmegismerés: az emberi 
lélek kutatása egyik legteljesebb és leghatalmasabb 
kifejező eszközben: a zenében. Kísérlet arra is, hogy 
mikép lehetne az érzelmek pszichológiáját a zene ki-
fejező eszközeinek segítségével elmélyíteni. Erre a 
lélekmegismerésre való törekvés formálja a könyv fel-
építését, amelyben a tapasztalati valóságból kiinduló 
tudományos módszeresség egyforma fontos szerepet 
játszik a plasztikusan megjelenítő művészi fantáziá-
val. A zenében működő törvények, a zene tisztán for-
mai szempontból való vizsgálata az a kiindulópont, 
amihez szerző a zene minden egyéb pszichológiai, 
metafizikai, történeti stb. problémáit fűzi. Mozart, 
Wagner, Verdi, Puccini műveiből merített példákkal 
illusztrálja az örök emberi lélek minden konvencio-
nális elemtől mentes zenei kifejezését. Hogy megy 
végbe a zenében megnyilvánuló lélek megismerése? 
Mi a zenei forma és kifejezés egységének lelki és 
metafizikai alapja? Mi a stílus? stb. Ezeknek a pro-
blémáknak boncolgatása alkotja a könyv szisztema-
tikus részét, amelyet logikusan egészít ki a vizsgáló-
dások eredményeinek történeti keretekben való szem-
lélete. Megvilágítja a renaissance és a barokk, a 
rokokó és a korai romantika, a romantika és a XX. 
század sajátos szellemi alapjait, hogy ennek a szel-
lemnek zenei megnyilatkozására is új fényt deríthes-
sen. A könyv a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadá-
sában most jelent meg, bolti ára fűzve 6 pengő. 

Jovicza Sándor: Rigófészek. Ifjúsági elbeszé-
lés. Biczó András rajzaival. 

Jovicza Sándor, a kiváló pedagógus-író olyan 
könyvvel gazdagította ifjúsági irodalmunkat, 
amit azzal a tudattal és jóleső érzéssel adha-
tunk gyermekeink kezébe, hogy irodalmilag is, 
tartalmilag is a lehető legjobbat nyujtjuk. 
A nemes szerző ezzel a könyvével is megmu-
tatja, hogy nemcsak finom és ügyes meseszövő, 
hanem a nyelvnek is igazi művésze. A könyv-

nek kristálytiszta, egyszerű és mégis művészi 
nyelvezete nagyban hozzá fog járulni az olvasó 
gyermekek nyelvórzékének és kifejezési kész-
ségének fejlesztéséhez. Meseszövése kedves, 
vonzó és hangulatos. Az ész mellett mindenütt 
ott a szív, amely irányítja a cselekményeket, 
egyben flnomitólag, nemesítőleg hat a lélekre. 
Olyan tiszta, derült világ bontakozik ki a 
„Rigófészek"-ből, amelybe csak igazi pedagógus-
lélek tudja vezetni az ifjúságot. Hisszük, hogy 
Jovicza Sándor könyve a tanítóságon át csak-
hamar megtalálja az utat az ifjúság szívéhez. 

A könyvet az Országos Gárdonyi Társaság 
adta ki. (Megrendelhető a szerzőnél, Budapest, 
VIII., Bezerédi-u. 16. Ára 1 P.) 

Magyarosan (1935, 3—4. szám). A „Magyaro-
san" nyelvművelő folyóirat ez évi második szá-
mában Zolnai Gyula írta az első tanulmányt 
„Korszerűség a költői nyelvben és a műfordí-
tásban" címen. Tanulságos fejtegetései arra hív-
ják fel a figyelmet, hogy a történelmi tárgyú 
irodalmi alkotásoknak nyelvünkkel is elő kell 
segíteni a korszerű hatást, vagyis, hogy az ol-
vasók képzelete a rajzolt korba vissza tudjon 
szállni. Azután Csengery János írását olvassuk 
ezzel a felhívással: „Irtsuk a gyomot!" A leg-
gyakoribb nyelvi vétségek közül megemlíti pl. 
ezt a hibás használatot: Két hét előtt láttam; 
két hét után elutaztam. Jó magyar nyelvérzék 
szerint ezt így kell mondani: két héttel ezelőtt 
láttam; két hét múlva elutazom. A következő 
cikkből megtanulhatjuk, hogy a magyar nyelv 
tisztasága érdekében már Széchenyi István is 
felemelte nagysúlyú szavát. „Ha van saját sza-
vunk, ne tűrjük az idegent" — hangzott a leg-
nagyobb magyar figyelmeztetése. Csüry Bálint 
a rádióban többször is hallható idegenszerű 
hangsúlyozást teszi szóvá. Nagyon helyénvaló, 
hogy másik cikkecske ettől a németségtől 
igyekszik bennünket óvni: kiismeri magát. Van 
erre jó magyar szólás, s ez egyszerűen így 
hangzik: ért valamihez, jártas valamiben. 
A Zirai Miklós szakavatott szerkesztésében 
megjelenő érdekes folyóirat olvasója ebből a 
számból is sokat tanulhat. 

Balla Antal: A legújabb kor gazdaságtörténete. Bp. 
(Magyar Könyvbarátok.) 1935. 315 1. Ára vászonkötés-
ben 10 P. 

A világválságban vergődő emberiség, látva, hogy a 
termelés, elosztás, fogyasztás egészséges rendje zsák-
utcába jutott, ámulva kérdezi: hogy jutottunk idáig? 
Mert az igaz felelet erre a kérdésre nagy segítség 
lehet a kibontakozás útjának keresésében. 

Az elég szegényes magyar gazdaságtörténeti irodal-
mat ilyen szempontból becses könyvvel gazdagította 
Balla Antal, akinek könyvében mintegy másfél század 
gazdasági változásai vonulnak el az olvasó előtt: a 
találmányok, a technika haladása szinte szemünk lát-
tára alakítják át a gazdasági világképet. Madártávlat-
ból látjuk a nemzeti vonatkozásokat és a nemzetközi 
összefüggéseket. Balla könyvében egyesül a tudás az 
írásművészettel: szellemes előadásában úgy jönnek-
mennek a könyv lapjain a gazdasági elméletek kép-
viselői, a nagy gondolkodók és az embercsoportok, 
mintha egy dráma szereplői lennének — és amit elő-
adnak, az valóban érdekfeszítő dráma: az emberi 
megélhetés tragédiája. (B.) 
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K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Jutalmak új házasok és új szülők részérő 

Olaszországban. 
Az olasz fasiszta kormány a házasságkötések 

számának és a gyermekáldás növekedésének 
előmozdítása érdekében folyó évi március ha-
vától a közalkalmazottak részére, rangjuk sze-
rint, 1500 lírától 4000-ig terjedhető nősülési 
jutalmakat tűzött ki. E prémiumokra a had-
sereg tisztjei és a köztisztviselők 32 évi maxi-
mális korhatár mellett, a kezelői kar és az al-
tisztek pedig 30 éves korhatár mellett tarthat-
nak igényt. Ezenkívül születési prémiumok is 
meg vannak állapítva, az 1935 március 1-ét meg-
előzőleg kötött házasságokra való érvénnyel, és 
pedig az első gyermekre 400 líra, a másodikra 
600, a harmadikra 1000, a negyedikre 15C0, az 
ötödikre 2500, a hatodikra pedig 3000 líra. A he-
tedik gyermek után az illető szülők már men-
tességet nyernek mindennemű állami, községi 
és pártadó fizetése alól is. 

A nyugdíjazás szempontjából megállapított 
korhatárt Olaszországban 

a tanügyi személyzetre vonatkozólag a folyó évi 
április havában megjelent olasz kir. rendelet-
törvény a következőleg szabályozta: 

Az egyetemi tanárok, akik eddig 75 éves élet-
kort érhettek el tényleges szolgálatban, ezentúl 
70. életévük betöltésével nyugdíjazandók. A kö-
zépiskolák és középfokú tanintézetek igazgatói-
nak és tanárainak nyugdíjkötelezettsége az ed-
digi 70' év helyett a betöltött 65. életévhez van 
kötve. Az elemi iskolai igazgatók és szakfel-
ügyelők teljes nyugdíjigényüket 40 évi szolgá-
lat után érik el, de semmi körülmények között 
nem maradhatnak tényleges szolgálatban 65. 
életévük betelte után. Ugyanez a maximális 
életkor van előírva a tanítóság számára is, 
azzal a liozzátevéssel, hogy a tanító 19 évi, 
6 havi és 1 napi szolgálat után már igényt tart-
hat egészségi okokból is nyugdíjazásra; nyug-
díjra való jogosultságát pedig bármely más 
esetben is megszerzi 24 évi, 6 havi és 1 napi 
szolgálat után. 

A középiskolai tanulók kiválogatása Német-
országban. 

Rust német birodalmi nevelésügyi miniszter 
rendeletet bocsátott ki a népiskolai tanulóknak 
a középiskolába való felvétele tárgyában. Ab-
ban hangsúlyozza, hogy a régebben döntő be-
folyással felruházott értelmi kiképzéssel szem-
ben a testi, jellembeli és faji rátermettséget 
illeti meg a főszerep. Testileg fogyatékosok 
vagy öröklött bajokkal terheltek nem valók a 
középiskolába, úgyszintén azok sem, akiknek 
viselkedése az iskolán beliil és kívül nem ki-
fogástalan. Értelmi tekintetben a szelekció ne 
az elsajátított ismeretanyag alapján történjék, 
hanem a szellemi összérettség figyelembevéte-
lével. Népi vonatkozásban az árja tanulókat 
nem szabad a nem-árják mögé sorakoztatni. 
A felvétel a középiskola első osztályába a nép-
iskola véleményezésén kívül egy írásbeli, szó-

beli és testgyakorlási alkalmatossági vizsga 
alapján történik. Aki a középiskola első osztá-
lyában nem felel meg, az igazgató előterjeszté-
sére eltávolítandó. Az elemi iskolai végbizonyít-
ványok mindhárom irányban általános jellem-
zést tartalmazzanak. Azok, akik gyengébb szel-
lemi eredmények mellett testileg és jellem dol-
gában kiválnak és határozott vezetőképességgel 
rendelkeznek, jóakarólag bírálandók el. 

PEDAGÓGIAI S Z E M I N Á R I U M 

Pedagógiai szemináriumi előadások Sopron 
vármegyében. Az elmúlt 1934/35. tanév folya-
mán Lrösztcl Gyula vezető kir. tanfelügyelő a 
vármegye területén hat körzetben rendezett 
pedagógiai szemináriumi módszeres előadá-
sokat. 

A folyó évi április hó 9-én Csornán tartott 
előadásokon Wagner Mihály csornai esperes-
plébánossal együtt a kerületi papság számos 
képviselője is megjelent. Németh Ferenc csor-
nai róm. kat. tanító gondos elméleti előadást 
tartott a helyesírás és nyelvi magyarázatok 
anyagáról, céljáról és tanításának helyes mód-
szereiről. Ugyanezen tárgykörben gyakorlati 
tanítást mutatott be a IV. osztály tanulóival. 
Élő Imre értékes elméleti felolvasásban ismer-
tette a modern iskolai földrajz anyagának osz-
tályonként taglalt feldolgozási módjait. Utána 
gyakorlati tanítást tartott az V. osztályban. 

A peresztegi szemináriumi körzet tanítói ré-
szére május 7-én tartották meg az előadásokat. 
Schlegel Káioly elnök, kir. tanfelügyelő üdvö-
zölte a megjelent iskolaszéki elnököket és a 
tanítóságot. Utána a családvédelem fontossá-
gát méltatta. Horváth Péter peresztegi róm. kat. 
tanító tartott gyakorlati tanítást a Kis-Alföld-
ről, összefoglalt ismétlés címen a IV. osztály-
ban. Zsugonits Gyula peresztegi róm. kat. igaz-
gató-tanító az V—VI. osztályban mutatott be 
tanítást a számolás és mérés anyagából, utána 
pedig a tanított tárg>r elméleti részéről érteke-
zett. Sólyom János „A családi nevelés" című 
pedagógiai szemináriumi könyvtári mű anya-
gát ismertette. 

A kapuvári körzetben május 14-én folytak le 
a szemináriumi módszeres előadások. Brösztel 
Gyula kir. tanfelügyelő üdvözölte a Wallisch 
Jenő kapuvári esperes-kanonokkal egyetemben 
megjelent körzeti papságot és tanítóságot. Né-
meth József kapuvári IV. ker. róm. kat. tanító 
az új tantervben előírt helyesírási és nyelvi 
magyarázatok tanításának céljairól és módsze-
res eljárásairól tartott értekezést. Szalay Jenő 
kapuvári IV. kerületi róm. kat. tanító gyakor-
lati tanítást mutatott be a IV. osztályban, 
„A Morva—Vág—Nyitra-folyók vidéké"-nek is-
mertetéséről. Utána Németh József a részéről 
előadott elméleti ismeretek alkalmazását mu-
tatta be ügyes gyakorlati tanítás keretében. 

A büki körzetben az előadások május 21-én 
voltak, Brösztel Gyula elnök, kir. tanfelügyelő 
irányítása mellett. Horváth Vilmos csepregi 
róm. kat. tanító elméleti értekezést, majd pedig 
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gyakorlati tanítást tartott a nyelvi magyaráza-
tok anyagából. Varga Jenő csepregi róm. kat. 
tanító a népiskolai földrajztanítás céljait ós 
módjait ismertette, utána pedig földrajzi gya-
korlati tanítást mutatott be. Sólyom János 
„A családi nevelés kérdései" című szemináriumi 
könyvtári művet ismertette. 

Május 22-én folytak le a Beleden tartott sze-
mináriumi előadások. Schlegel Károly kir. tan-
felügyelő méltatta az évenként tartott szeminá-
riumi előadások értékes és tanulságos eredmé-
nyeit. Nagy István vicai róni. kat. tanító a 
Magas-Tátra vidékéről sikerült gyakorlati, a 
földrajztanítás céljairól és módszereiről pedig 
elméleti előadást tartott. Gyakorlati tanítást 
mutatott be Pödör János vicai róm. kat. igaz-
gató. Sólyom János a családi nevelés fontossá-
gáról tartott előadást és egyben ismertette 
Imre Sándor idevonatkozó szemináriumi könyv-
tári művét. 

Az utolsó előadások Sopronban voltak június 
4-én Schlegel Károly kir. tanfelügyelő elnök-
lete alatt. Láng Mihály soproni róni. kat. tanító 
„A Duna—Dráva-zug" tanítási egység címen 
tanulságos gyakorlati tanítást mutatott be, 
majd pedig a IV. osztály földrajzanyagának 
módszeres feldogozása címmel értekezést olva-
sott fel. Csizmadia József soproni róm. kat. 
tanító „Az összetett mondat"-ot ismertette. 
Utána gondos elméleti feldolgozásban a nyelv-
tani magyarázatok tanításának céljairól és 
módjairól értekezett. Ézsől Fábián a modern 
földrajzi tudományt ismertette. 

Az egyes körzetekben lefolyt gyakorlati elő-
adásokat mindenütt széleskörű hozzászólások, 
megbeszélések követték. 

Óvónők pedagógiai szemináriuma. Bihary István, 
Szolnok vármegye kir. tanfelügyelője jól sikerült 
pedagógiai szemináriumot rendezett május hó 24-én 
Mezőtúron, a mezőtúri és környékbeli óvónők részt-
vételével. Elnöklő vezető kir. tanfelügyelő megnyitó-
beszédében behatóan körvonalazta az óvónők tovább-
képzését. Az óvónői pedagógiai szemináriumok céljául 
az elemi iskolai és óvodai nevelés közötti kapcsola-
toknak kiépítését tűzte ki. A haflgatóság először a 
mezőtúri Petőfi-utcai kisdedóvodában gyönyörködött 
Szakács Jánosné óvónő által bemutatott játékos és 
ritmikus testgyakorlatokban. Innen átment a Csoko-
nai-úti óvodába, ahol Tóth Béláné óvónő igen kedves 
és tanulságos ünnepélyt rendezett. Bányai Kálmánné, 
az újlaki óvoda vezetője kézimunkát és igen ügyesen 
felépített társalgást mutatott be, bő szemléltetéssel. 
Az elemi iskola és az óvoda egymásrautaltságáróf és 
egyöntetűen alkalmazandó nevelési módszerekről Thiel 
Bernát jászárokszállási állami elemi iskolai igazgató-
tanító értekezett. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 
Tanítógyűlés Celldömölkön, A szombathely-egyház-

megyei róm. kat. tanítóegyesület „Kemenesaljái Köre" 
fofyó évi június hó 5-én Celldömölkön tartotta rendes 
tavaszi közgyűlését. Jelen voltak Papp István kemenes-
mihályfai kántortanító efnöklete mellett: dr. Kiss La-
jos ker. esperes-tanfelügyelő és a kör tanítósága. Mint 
vendégek: dr. Palkó János kanonok, egyházmegyei fő-
tanfelügyelő, Jándi Bernardin dömölki apát, kormány-
főtanácsos, Hatt András ostffyasszonyfai plébános, 
Kardos Benedek celldömölki bencés tanár, Iványi 

Dezső alsósági káplán, Domby Péter nyug. igazgató-
tanító. A gyűlés 9 órakor „Veni sancte"-s szentmisével 
kezdődött, amelyet dr. Kiss Lajos ker. esperes-tanfel-
ügyelő mondott. Az elnöki megnyitó után Benigna nő-
vér, a celldömölki zárda tanítónője sikerült gyakorlati 
tanítást mutatott be az V—VI. osztály tanítványaival 
a történelemből „Hazánk mai helyzete" címen. 

Az elnöki jelentés után Oszkó József nagysimonyi 
kántortanító vjtatételt állított fel ezen a címen: „Vá-
lasszák vagy kinevezzék a tanítót a jövőben megüre-
sedő tanítói állásokra?" Több hozzászólás után a köz-
gyűlés 24—10 arányban a kinevezés mellett döntött. 

A tagsági díjak befizetése és a pénztárvizsgálat után 
Mausz Ilona kemeneshőgyészi kántortanítónő tartott 
„A serdülő i fjúság falun" címen jól sikerűit fejolvasást. 

A tisztújítás során elnök lett Rácz Béla kemenes-
magasi igazgató-tanító, aielnök: Uhlár Gyula cell-
dömölki igazgató-tanító, jegyzők: Pálvölgyi Árpád 
ostffyasszonyfai és Csákány Antal alsósági tanítók, 
pénztáros: Horváth fstván pápóci tanító. 

A csökölyi esperesi kerület róni. kat. tanítói köre 
Kadarkulon tartotta ezévi rendes közgyűlését. Mise 
után kezdődött a gyűlés Frey Géza szuloki esperes-
plébános, ker. tanfelügyelő és Szabó János cseberki 
igazgató-tanító elnöklete mellett. A gyűlést Hauch 
László németladi kántortanító igen sikerült gyakorfati 
tanítása vezette be, melyet beszéd- és értefemgyakorlat-
ból tartott „A környék lakóinak foglalkozása" címmel. 
Utána a kör elnöke, Szabó János igazgató-tanító 
mondta el gondolatokkal teli megnyitó beszédét, mely-
ben a család- és gyermekvédelemről szólt. Györkös 
Rudolf csököfyi kántortanító a földrajztanítás mód-
szeréről értekezett nagy fefkésziiltséggel. Szabó Sándor 
csökölyi plébános az egyházi énekről szólt szakavatott 
előadásban. Mózner József kadarkuti plébános az ifjú-
sági egyesületekről szólott, ismertetve az egyesüfetek 
kiváló nevelői hatását, melyet beszédesebben bizonyít 
a Kadarkuton működő több, nagyon szép munkát 
produkáló ifjúsági egyesület, mely a plébános és taní-
tók munkáját dicséri. Indítványok során Mike Imre 
jákói kántortanító hálával emlékezeti meg a kultusz-
miniszter efismerő szavairól, melyekkel a tanítóságot 
megvédte a költségvetési beszédében. Szabó János el-
nök, minthogy szeptember 1-ével más kerületbe távo-
zik, bejelentette lemondását. Frey Géza esperes, ker. 
tanfelügyelő méltatja a távozó efnök érdemeit. Utódává 
egyhangúan Mike Imre jákói kántortanítót választották 
meg, jegyzővé pedig Thán Ede kadarkuti tanítót. 

A tiszáninneni felső espereskerület rk. tanítói köre 
június hó 11-én tartotta Füzesabonyban évi rendes köz-
gyűlését. Az ünnepélyes Veni Sancte után Szabó Elek 
h. esperes, ker. lanfetügyelő megnyitó beszédében a 
családvédelem nagy jelentőségéről szólott. Majd be-
jelentette, hogy Jósvay Gábor világi elnök nyugalomba-
vonulása alkalmával és Pálházy József köri jegyző 
tisztségükről írásban lemondtak. A kör világi elnökévé 
vitéz Orsovay Ede dormándi igazgató-kántortanítót, 
Jósvay Gábor ny. igazgató-kántortanítót pedig örökös 
díszelnökévé választotta. Köri jegyző Sike Zoltán bese-
nyőteleki s. kántortanító lett. 

Az egyházmegyei főtanfelügyelő úr leiratának fel-
olvasása után Medveczky Ilona besenyőteleki s. tanító-
nő tartott igen értékes előadást „Szívgárdagyűléseink 
tervszerű levezetésének irányelvei és módszere" címen. 
A nagysikerű előadás kiválóságaira Papp Irén füzes-
abonyi tanítónő, írónő és Király Kálmán poroszlói 
plébános mutattak rá. Ez előadással kapcsolatban 
Nagy Rozália besenyőteleki rk. s. tanítónő egy Szív-
gárdagyűlés mintaszerű levezetését mutatta be szép 
sikerref. 

Vitéz Orsovay Ede világi elnök munkaszeretettől át-
hatott előadásában mutatott rá arra, hogy mi a kato-
likus iskola és a katolikus tanító teendője az efemi 
népiskolából kikerült mindkét nembeli ifjúság további 
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állandó összetartása és katolikus szellemű nevelése ér-
dekében. 

A Tokaji Esperes-kerületi IL K. Tanítókor 
folyó évi június hó 5-én tartotta évi közgyű-
lését. Az egybegyűlt tanítóság soraiban meg-
jelentek: a csonkaegyházmegye provikáriusa: 
báró Vécsey Aurél szerencsi apát, gróf Szé-
chenyi György, a tokaji választókerület 
országgyűlési képviselője, Korcsmáros János, 
vármegyei jegyzőegyesületi elnök, főjegyző, 
Horváth László vármegyei ált. tanítóegyesü-
leti elnök, Kallós Jáncs, dr. Pásztor Károly 
plébánosok, stb. A provikárius apátot dr. Szén 
József egyházmegyei tanfelügyelő fogadta. 
A provikárius apát ünnepélyes gyászmisét 
mondott néhai dr. Fischer Colbrie Ágost kuruc-
Kassa mártírhalált halt. magyar püspökéért. 
A templomot erre az alkalomra teljesen fel-
díszítették fenyőgallyakkal. A kör tanítósága 
elvégezte közösen szentgyónását és áldozását. 
A gyászmise alatt, Dudits Antal szerencsi, 
Cseh Géza tállyai és Bognár György hernád-
németi r. k. kántortanítók énekeltek. Dudits 
Antal szerencsi r. k. tanító „Trianon" címen 
tartott sikerült gyakorlati tanítást. A meg-
nyitó beszédet dr. Szén József egyházmegyei 
tanfelügyelő tartotta. Beszédéből nemcsak a 
tudós főpap képzett elméje, hanem a vezetésre 
hivatott tanférfiú ideális lelkülete is kidom-
borodott. Az egyházmegyei tanfelügyelő üd-
vözlésére gróf Széchenyi György országgyű-
lési képviselő válaszolt. A előző közgyűlés 
jegyzőkönyvét Pintér Lajos monoki igazgató-
tanító, egyesületi jegyző olvasta fel. Ezt kö-
vetőleg szép énekszámokat adott elő: Münfch 
Imre Gábor, golopi r. k. kántotrtanító, Cseh 
Géza tállyai r. k. kántortanító művészi har-
mónium kísérete mellett. Ügy a „Rákóczi meg-
térése", mint a későbbi kuruc-dalok Bérezés 
Zoltán golopi r. k. tanító hegedűkíséretével, 
nagy elismerést váltottak ki. Az énekszámok 
között Egey Matild taktaszadai r. k. tanítónő 
mutatta be értékes értekezését, az édesanya 
magasztos szerepéről. A közgyűlés pályadíjjal 
honorálta a tanítónő munkáját, a Z. Á. T. E. 
nevében Horváthy László egyesületi elnök, 
szerencsi áll. isk. igazgató mondott lelkes sza-
vakat. A pályaműveket bíráló bizottság jelen-
tését Tajdyné Fríichtl Irén, tokaji igazgató-
tanítónő mutatta be. Ügy Hála Győző tállyai 
r. k. tanító, köri elnök, mint pedig Soltész J. 
Ödön hernádkaki r. k. tanító munkáit pálya-
díjjal jutalmazta a közgyűlés. Báró Vécsei 
Aurél apát nagy filozófiai bölcseséggel fejte-
gette a bíboroshercegprímásnak a családra 
vonatkozó törekvéseit. 

A polgári róni. kat. esperesi kerület Tanító Köre 
június 13-án tartotta évi rendes közgyűlését Polgáron. 
A gyűlésen a tagokon kívül megjelentek: viléz dr. 
Lázár Ferenc járási főszolgabíró a járás képviseleté-
ben, a községet dr. Bajna Bálint községi főjegyző kép-
viselte, a főkáptalani uradalom képviseletében Mon-
dok László intéző jelent meg s jelen volt Gáspárdy 
József főfelügyelő, az egyházközség világi elnöke is. 
Dr. Kiss Péter esperes-plébános, kerületi tanfelügyelő 
üdvözölte a megjelenteket. A gyermekvédelem s a 
gyermekszeretet jegyében megtartott lendületes elnöki 

megnyitójában a Krisztus útján járó pedagógia kö-
vetésére buzdította a tanítóságot. Az elnöki megnyitó 
végeztével üubniczky Anna polgárbasai tanyai tanító-
nő a Szívgárda pedagógiáját ismertette szépen kidol-
gozott előadás keretében. Az előadással kapcsolatban 
dr. Molnár László polgári tanító mutatta be, hogy mi-
ként kell s miként lehet a Szívgárda-foglalkozást úgy 
vezetni, hogy a kitűzött célt is elérje. Kakucs Imre 
hajdúnánási-réti tanító az iskoláskoron túl levő mind-
kétnemű fiatalság további neveléséről tartott értékes 
előadást. A tartalmas hozzászólások bizonyítják, hogy 
a jelenlevők magukévá tették a gyűlésen elhangzott 
értékes és szép gondolatokat s hivatásuk magaslatán 
állva igyekeznek azokat megvalósítani. Braunász Jenő 
polgári igazgató-tanító, köri világi elnök indítványára 
a közgyűlés elhatározta, hogy a Hajdúszoboszlón fel-
építendő üdülőház költségeihez hozzájárul. Minden tag 
kötelezte magát, hogy e célra 2 P-t ad. Dr. Kiss Péter 
esperes-plébános elnök indítványára a gyűlés elhatá-
rozta, hogy a Hegyaljára tanulmányi kirándulást 
rendez a Kákóczi-emlékek megtekintésére. Für József 
polgári tanító, köri pénztáros beszámolója után egyéb 
tanügyi kérdéseket is tárgyalt a gyűlés. 

Csonka Bács-Bodrog vármegye Ált. Tanító-
egyesülete Kelebián folyó hó 11-én tartotta 
XI. rendes közgyűlését. Megjelent a közgyű-
lésen Buszthy-Busztek Károly kir. vezető tan-
felügyelő és neje, dr. Ortay József kir. s. tan-
felügyelő, Koczkás József plébános, Gille 
András vezető jegyző, Dux Károly tompái ve-
zető jegyző, Illés Béla ezredes, Balázs Piri 
Kálmán ny. polgármester, a község bírája és 
a tanítóság teljes számban. 

A közgyűlésen Pálfi László tompái áll. tanító 
éneket tanított és Fekete József csikériai h. áll. 
tanító a budapesti Nemzetközi Vásárról tartott 
hangulatos tanítást. 

Az elhangzott tanítások után Birányi József 
elnök tartotta meg lélekből fakadó ünnepi 
megnyitóját. Az elhangzott üdvözlések után 
Buszt hy-Buszt ek Károly kir. tanfelügyelő 
emelkedett szólásra. Megköszönte az üdvözlést, 
majd pedig a tanítósághoz intézett beszédében 
ismertette a rövidesen megjelenő közoktatás-
ügyi törvényt. 

Ezt követte Gille András kelebiai vezető-
jegyző felszólalása. Hangsúlyozta a közigaz-
gatás egymásrautaltságát és közös munkásság-
vállalását. Lendvai Teréz tompái áll. tanítónő 
mondott még szép beszédet II. Rákóczi Fe-
rencről. A titkár, könyvtáros, bírálóbizottság 
és a pénztáros jelentése után a közgyűlés vé-
get ért. 

A tiszántúli felső esperesi kerület tanítói köre június 
hó 12-én tartotta évi rendes közgyűlését Tiszafüreden, 
amelyen Kalocsay Gusztáv esperes-plébános elnökölt, 
aki megnyitójában a gyermekvédelemről, a krisztusi 
gondolatnak a nevelésben való elmélyítéséről szólt 
megkapó módon. Utána Véber János szentszéki taná-
csos üdvözölte az összegyűlt papságot, a tanítóságot, 
valamint vitéz Subik Károly pápai prelátus főtanfel-
ügyelőt. Ezek után következett Lakatos Zoltán egyeki 
kántortanító előadása az iskolából kikerült mindkét 
nembeli ifjúság további összetartásáról, melyben ere-
deti és praktikus útmutatásokat nyújtott az egyesületek 
megszervezéséhez. Majd vitéz Horváth Béla tiszaörsi 
igazgatótanító a szívgárdavezetés irányelveit foglalta 
össze és Szolomayer Mária újszentgyörgyi tanítónő 
bemutatta az általa ügyesen levezetett mintagárda-
gyülést. 
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Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisztert 
a bányamérnöki tudományok 
tiszteletbeli doktorává avatták 

Kultuszminiszterünket a tudományos élet és 
a művelődéspolitika terén végzett kiemelkedő 
munkásságáért és elért eredményeiért az utóbbi 
időben három nagy és kitüntető elismerés érte 
a tudományos világ részéről. Olaszországi útja 
alkalmával a világ legrégibb egyeteme, a bo-
lognai egyetem, majd nemsokára a pécsi egye-
tem, most pedig a József Nádor műszaki és 
gazdaságtudományi egyetem avatta fel tiszte-
letbeli doktorává. 

A József Nádor egyetem a bányászati szak-
oktatásnak 200-ik évfordulóját ünnepelte s ezt 
a ritka alkalmat használta fel arra, hogy Hó-
man Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter iránt, aki történelemtudományi kutatásai 
során a magyar bányászat történetét alapvető 
megállapításokkal gyarapította és aki művelő-
déspolitikai tevékenységével is kiváló érdeme-
ket szerzett, tiszteletének és elismerésének ün-
nepélyes kifejezést adjon. 

Áz ünnepi közgyűlésen, amely az egyetem 
dísztermében folyt le, megjelent Fabinyi Tiha-
mér dr. pénzügyminiszter, Bornemisza Géza 
kereskedelemügyi miniszter, Oswald István, a 
Kúria elnöke, bárcziházi Bárczy István, Szily 
Kálmán, Tasnádi Nagy András államtitkár, a 
főváros részéről Liber Endre alpolgármester, 
Kenyeres Balázs, a Pázmány Péter tudomány-
egyetem rektora, Sopron város részéről Sop-
ronyi Thurner Mihály polgármester és még 
igen sokan a tudományos élet előkelőségei kö-
zül. A közgyűlést Rohringer Sándor nyitotta 
meg. Finkey József, a bánya-, kohó- és erdő-
mérnöki kar dékánja ismertette a doktorrá-
avatás előzményeit, rámutatott azokra a tudo-
mányos eredményekre és művelődéspolitikai 
nagy érdemekre, amelyek alapján az egyTetem 
a minisztert tiszteletbeli doktorává avatja. 

Hóman Bálint az előkelő közönség őszinte és 

A budapesti Práter-utcai iskola zászlóavató 
ünnepe. A budapesti VIII. ker. Práter-utcai 
elemi iskola folyó évi június 16-án zászlóavató 
ünnepélyt tartott. Az iskolának négy éven át 
kiváló növendéke volt Szendy Károly, Buda-
pest székesfőváros polgármestere, aki mint a 
zászló fővédnöke, megjelent az ünnepélyen 
feleségével, aki a zászlóanyai tisztet látta el. 
Az ünnepélyen jelen volt: Nagy Zsigmond dr. 
min. tanácsos, kir tanfelügyelő, Müller Antal 
főv. biz. tag, országgyűlési képviselő, Gazdy 
Jenő főv. biz. tag, Blieszner Ágoston prépost-
plébános, Unger Béla dr. ker. előljáró, Boros 
Pál dr. főjegyző, Felkay Ferenc dr. közokta-
tásügyi tanácsnok képviseletében, a kerület 
előkelőségei s az iskola volt tanítói, tanulói 
közül igen sokan. Egy kis leány a magyar 
mező virágaiból készített nagy, szalagos cso-
kor átadásával üdvözölte Szendy Károlyné 
zászlóanyát. Egy kis fiú üdvözölte Szendy Ká-

meleg ünneplése közben átvette a művészi ki-
vitelű doktori díszoklevelet és általános figye-
lem közepett a kitüntetésért hosszabb beszéd-
ben mondott köszönetet. 

A tudós és kultúrpolitikus, mondotta, csak 
akkor érdemel elismerést, ha munkásságát a 
közös érdekek és a korszerű haladás szolgála-
tába állítja. Az ő tudományos és politikai te-
vékenysége háiom széles gondolati síkon ha-
lad, egyik a spiritualizmus, másik az erők ösz-
szetétele, a szintézis, a harmadik pedig a szak-
tudás kimélyítésére való törekvés. Mind a há-
rom törekvés korunk életének legfőbb vezér-
eszméit alkotja. A nemzetnevelés egysége is 
csak egy egységes nemzeti spirituális világné-
zet alapján jöhet létre és csak így biztosítható. 
A nemzetnevelés egységének kiépítése volt 
irányadó gondolata annak az intézkedésnek is, 
amely a József Nádor műszaki- és gazdaság-
tudományegyetemet létesítette s amelynek foly-
tán a műszaki és gazdaságtudományok egysé-
ges szervezetben foglaltattak össze. 

A magas színvonalú előadás befejező részé-
ben a miniszter kitüntető melegséggel emléke-
zett meg legkiválóbb munkatársáról, Szily Kál-
mán államtitkárról, kijelentvén, hogy abban a 
nehéz munkában, amely a József Nádor mű-
szaki- és gazdaságtudományi egyetemet létre-
hozta, illetőleg megszervezte, Szily államtitkár 
a maga fáradhatatlan erélyével és kiváló szak-
értelmével és az ügy iránt érzett mély szerete-
tével állott mindig a miniszter segítségére. E 
szolgálatokért a Kormányzó Ür Ö Főméltósága 
Szily Kálmán államtitkárt a II. fizetési osz-
tály jellegével ruházta fel, ami a kegyelmes 
címmel való kitüntetést jelenti. 

Az ünnepi közönség lelkes tapsokkal fogadta 
és hosszan ünnepelte a minisztert, akinek végül 
Rohringer Sándor rektor mondott köszönetet. 

rolyt s egy díszes albumot adott át a Práter-
utcai elemi iskola kis polgárai nevében Buda-
pest első polgármesterének. Meghatva néze-
gette Szendy Károly az albumot, amelyben 
gyermekkori fényképe, elemi iskolai bizonyít-
ványa, tanítójának, igazgatójának fényképe, a 
tantermek, ahol tanult, a folyosó, a tornate-
rem, ahol a sportot kezdte és megszerette, az 
udvar, — ahol gondtalanul játszva gyermek-
korát töltötte — képei, szociális alkotásait be-
mutató képek stb. sorakoznak egymás után. 
Moravitz Lajos igazgató üdvözlő beszéde után 
Szendy Károlyné, majd Szendy Károly verte 
be a zászlószöget, meghatva, meleg szeretettel 
és hálával emlékezve meg volt igazgatójáról 
és tanítóiról, akik életútjára elindították. Nagy 
Zsigmond dr. min. tan. ünnepi beszéde után, 
a zászlóval kapcsolatos kisebb jeleneteket, 
énekszámokat adtak elő az iskola növendékei. 
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Szily Kálmán államtitkár kitüntetése 
A magyar kultúrának örömünnepe van. 

Szily Kálmán dr. kultuszminiszteri állam-
titkárt a Kormányzó Űr ő Főméltóságának 
elhatározása díszes, magas rangra emelte 
azzal, hogy a I I . fizetési osztályba léptette 
elő. 

Szily Kálmán régóta büszkesége a ma-
gyar szellemi életnek. Sokoldalú tudomá-
nyos képzettsége révén és főképen a tech-
nikai, természettudományi és matematikai, 
valamint bölcsészeti tudományok terén euró-
pai tekintélynek örvend. Mint vallás- és 
közoktatásügyi államtitkár pedig éppoly 
nagy és lelkiismeretes gonddal, mint széles 
látókörrel, igazságszeretettel, vagyis a lelki 
kiválóságadta tekintély, erő és szellem ha-
talmas erejével kormányoz, vezet és fejleszt. 

Életrajzi adatai annyira közismertek, 
hogy azokat éppen itt, a magunk tűzhelyé-
nél ismételnünk teljesen fölöslegesnek tart-
juk. Már mint egyetemi hallgató s mint 
egyetemi tanár is büszkesége és nagy re-
ménysége volt nemzeti életünknek. Termé-
szetes, hogy mostani nagy kitüntetése meg-
erősíti büszkeségünket és valóra váltja azt 
a reménységet, amellyel fényes közpályáján 
mindig kísértük. Ezúttal a kultúra minden 
hű munkatársának meleg örömével ünnepel-
jük, mint közéletünk egyik hivatott vezérét 
és ezekkel az érzésekkel kívánunk neki to-
vábbi sikert, fényt, emelkedést, dicsőséget. 
A magyar kultúra büszke érzésekkel kö-
szönti és ünnepli Szily Kálmánt, fennkölt 
lelkületű vezérei között. 

T A K t G I I 
— Július hónap első felére. — 

Július 1. (1896.) A milléniummal kapcsolatban meg-
kezdődik az Országos Egyetemes Tanügyi 
Kongresszus. 

Július 2. (1849.) Született Szűry Dénes közokt. minisz-
teri tanácsos, az elnöki osztály vezetője. 
(1930.) Katolikus pedagógiai kongresszus volt 
a Szent Imre-jubileummal kapcsolatban. 

Július 3. (1928.) A III. Országos Tanügyi Kongresszus 
megnyitása. 

Július 4. (1888.) Meghalt Márki József pedagógus, hír-
neves tanügyi író. 
(1891.) Meghalt Kern Ármin német pedagó-
gus (Herbart-isk.). 

Július 5. (l778.) Született Széchy Ágoston Imre pia-
rista szerzetes, nyelvtani és neveléstani író. 
Főbb művei: Az anyanyelv tanításának szük-
ségességéről s leghelyesebb módjairól. Elemi 
magyar nyelvtan. A nevelés- és oktatástan 
vázolata elemi tanítók használatára. 

Július G. (1896.). A milléniummal kapcsolatban 6 na-
pon át tartott Országos és Egyetemes Tanító-
gyűlés véget ért. 

Július 7. (1847.) Született Axaméthy Lajos közokt. 
miniszteri tanácsos. 
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Szily Kálmán. 

K A P T Á R . 
Július 8. (1885.) Meghalt Indali Péter pedagógus, ké-

pezdei tanár, író. 
Július 9. (1561.) Meghalt Heyden Sebald német nép-

tanító és pedagógiai író, kinek több művét 
magyar nyelvre is lefordították. 
(1878.) A közoktatásügyi miniszter elrendelte 
a csáktornyai áll. tanítóképző-intézet felállí-
tását. A 18.101. sz. rendelete így szól: „Hogy 
benne különösen oly magyar tanítók képez-
tessenek ki, kik a horvát és vend lakosok 
iskoláiban mint e nyelveket értő egyének a 
magyar nyelvben való tanításra alkalmaz-
tassanak." 

Július 10. (1866.) Berlinben meghalt Diesterweg Adolf 
német pedagógus, szakíró, a meursi tanító-
képző igazgatója. 

Július 11. (1844.) Született Gyulay Béla pedagógus, hír-
neves szakíró. 

Július 13. (1901.) A kultuszminiszter rendeletet adott 
ki a vakok és siketnémák oktatásáról. 

Július 14. (1829.) Kopenhágában született Moldenhawer 
János dán pedagógus, az állami vakok inté-
zetének igazgatója. 
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H Í R E K 

Egyéves kereskedelmi szaktanfolyam. A kö-
zépiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi 
Szaktanfolyamán, (Budapest, VIII., Vas-utca 
9-11. sz. alatt), amelyet Budapest Székesfőváros 
közönsége tart fenn, az 1935/36. iskolaévre szóló 
beiratások naponként délelőtt 9—2 óráig tartat-
nak. A szaktanfolyam célja az, hogy olyan fér-
fiaknak és nőknek, akik a középiskolai érett-
ségi vizsgálatokat letették, vagy katonai tiszt-
képző, — vagy tanítóképzőintézetet végeztek, 
egy év alatt alapos kereskedelmi szakképzést 
nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakorlati ke-
nyérkereseti pályára léphetnek. Á beiratkozás-
hoz születési anyakönyvi kivonat és érettségi 
bizonyítvány szükséges. Beiratási díj: 25 P. 
Tandíj az egész iskolai évre: a hallgatók tanul-
mányi előmenetele és vagyoni viszonyai sze-
rint: 62 P, vagy 124 P, vagy 186 P, vagy 248 P. 
Bővebb felvilágosítást a tanfolyam tájékozta-
tója nyújt, amely Budapest VIII., Vas utca 11. 
szám alatt a kapusnál kapható, vagy postán 
való elküldése is kérhető. 

Kérelem. A nagykőrösi tanítóképző-intézet, a 98 éves 
iskola volt növendékeit tisztelettel felkérem, hogy a 
nyári szünet alatt összeállítandó és kinyomandó „Nagy-
kőrösi Diákalbum" című kötet számára aluli címemen 
mielőbb írják meg és küldjék el legszebb diákemlékei-
ket. Már eddig is több értékes leírás jutott el hozzám. 
Ezzel a felhívással alkalmat akarok adni minden Kő-
rösön végzett kartársnak, aki még nem küldött anya-
got, hogy a hamarosan kiadandó könyvben megszólal-
hasson. Július 31-ig fogadok el anyagot. Tájékoztatásul 
megemlítem, hogy az album anyaga lehet minden diák-
kori emlék. Tanárokkal, tanuíótársakkal, pedellussal, 
a körösi néppel kapcsolatos esetek leírása tanórák 
alatt, internátusban, cétusokban, konviktuson, kántus-
ban, temetéseken, koledáláskor, majálisokon, kirándu-
lásokon stb., fényképek és önéletrajzok. Kúthy Ferenc, 
áll. tanító, ref. kántor, Pestszentlőrinc-Ganztelep. 

Tanítói jubileum, llorváthy László, a szerencsi áll. 
elemi és a községi iparostanonciskola igazgatója, a 
zemplénvármegyei ált. tanítóegyesület elnöke ez évben 
töltötte be 30 éves tanítói működését. Ebből az alka-
lomhói az iskola gondnoksága díszgyülést tartott, 
amelynek keretében a tanfelügyelőség, a gondnokság, 
a község és a tantestület részéről melegen üdvözölték 
az ünnepelt kiváló tanítót. 

Egy költű-tanító felhívása. Könnyű László tehetséges 
tanító-költő „Sikoltás a pusztán" cím alatt adja ki 
újabb költeményeit. A kötetet Hóman Bálint kultusz-
miniszternek, „a keserű magyar Életből feltörő fiatal 
Eletértékek pártfogójának" ajánlja. A 80—90 oldal 
terjedelmű, ízléses kiállítású verseskötet ára 1-50 P 
lesz. A kiadás anyagi biztosítása céljából a szerző kéri 
kartársait, hogy a megrendeléseket levelezőlapon szí-
veskedjenek címére megküldeni (Könnyű László, Ta-
mási, Tolna m.). 

Az egyesületi munka megbecsülése. Jósvay Gábor 
ny. igazgató-tanítót a tiszáninneni felső esperesi kerü-
let tanítóköre Füzesabonyban tartott közgyűlésén örö-
kös díszelnökévé választotta. Jqsvay Gábor közel 
negyven esztendőn át volt világi elnöke e tanítókörnek. 

Nyugalomba vonult tanító ünneplése. A kaposvári 
központi állami elemi iskola tanítótestülete meleg 
ünneplésben részesítette Gyulai István igazgató-tanítót 
abból az alkalomból, hogy negyven évi működés után 
nyugalomba vonult. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Pályázat szünidei tanítói továbbképző 

tanfolyamra. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

63.282/1935. V. számú rendelete a budapesti ta-
nítói továbbképző tanfolyam tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelőnek- és a kecs-
keméti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezető-

jének. 
II. 

A tanító és tanítónőképző-intézetek kir. 
Főigazgatóságának. 

III. 
Budapesti I. ker. áll. tinítóképző-intézet 

Igazgatóságának. 
IV. 

A budapesti II. ker. áll. tanítónőképző-intézet 
I gazgatóságának. 

I - I V . 
A tanítóság szakszerű továbbképzése céljá-

ból folyó évi július hó 15—20-ig terjedő időben 
Budapesten, az I. ker. állami tanítóképző-
intézetben tanítók és tanítónők részére tovább-
képző tanfolyamot rendeznek. 

Á tanfolyamra hetven tanítót és harminc ta-
nítónőt vesznek fel. 

A felvett tanítók az 1-ső kerületi állami ta-
nítóképző-intézetben, a tanítók pedig a II. ke-
rületi állami tanítónőképző-intézetben kapnak 
ingyen lakást és az I-ső kerületi állami tanító-
képző-intézetben napi 1 P 70 f-ért élelmezést. 

Ezek a hallgatók vánkost, lepedőt és takarót 
hozzanak magukkal. 

Az említett 100 hallgatón kívül még 100 ta-
nítót, illetőleg tanítónőt vehetnek fel, akik 
azonban lakást nem kaphatnak és élelmezés-
ben sem részesülhetnek az intézetben. 

I. 
Felhívom a kir. Tanfelügyelő urat, hogy a 

tanfolyamra önként jelentkező tanítók (taní-
tónők) névjegyzékét a budapesti I-ső kerületi 
állami tanítónőképző-intézet igazgatóságához 
folyó évi július hó 8-ig küldje meg. 

A névjegyzékben fel kell tüntetni a pályázó 
működési helyét, az iskola jellegét, a felvételt 
kérő tanító (tanítónő) szolgálati éveinek szá-
mát, hogy mikor vett részt utoljára pedagógiai 
továbbképző tanfolyamon és végül, hogy a je-
lentkező tanító (tanítónő) az intézetben való 
lakást és élelmezést igénybe óhajtja-e venni. 

Minthogy a nagyobb családdal rendelkező 
vagy nehezebb körülmények között élő hallga-
tókat a rendelkezésemre álló fedezethez mért 
mérsékelt összegű utazási segélyben szándéko-
zom részesíteni, tüntesse fel a kir. Tanfelügyelő 
úr a névjegyzékben azt is, hogy a pályázónak 
hány ellátatlan családja van, illetőleg kik 
azok, akik valamely ok miatt nehezebb viszo-
nyok között élnek. 
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i—ív. 
A tanfolyam vezetésével dr. Padányi-Frank 

Antal állami tanítóképző-intézet igazgatót, a 
vezetésben való segédkezéssel pedig Drozdy 
Gyulát, a Néptanítók Lapja főszerkesztőjét bíz-
tam meg. 

A felvett hallgatókat a felvételről a tanfo-
lyam vezetősége értesíti. 

V. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Hatóságnak. 
Fenti rendeletemet azzal a kérelemmel van 

szerencsém a Főtiszt. Egyházi Főhatóság nagy-
becsű tudomására hozni, hogy a bölcs főható-
sága alatt működő iskolák tanítóinak figyelmét 
a tanfolyamra való jelentkezésre felhívni mél-
tóztassék. 

Budapest, 1935. évi június hó 22-én. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 94.400/1935. VII. 2. számú rendelete a közép-
és középfokú iskolákban a vívásoktatást sza-
bályozó 81.000/1934. számú rendelet kiegészítése 

tárgyában. 
I. 

Valamennyi tankerületi kir. főigazgatóságnak, 
a budapesti, debreceni, pécsi, szegedi közép-
iskolai tanárképző intézet elnökségének, a sze-
gedi polgári iskolai tanárképző főiskola igaz-
gatótanácsának, a tanító(nő)képző intézetek 
kir. főigazgatóságának, a budapesti és szegedi 
polgári iskolai kir. főigazgatóságnak, vala-
mennyi közvetlen rendelkezés és vezetés alatt 
álló közép- és középfokú iskola igazgatóságának. 

1. A közép- ós középfokú iskolákban a vívást 
csak olyan testnevelő tanár taníthatja, akiuek 
vívómesteri oklevele, vagy „Iskolai vívásokta-
tásra jogosító bizonyítvány"-a van. 

A segédmesteri oklevél az iskolai vívás taní-
tása szempontjából az „Iskolai vívásoktatásra 
jogosító bizonyítvány"-nyal egyenértékű. 

2. Az „Iskolai vívásoktatásra jogosító bizo-
nyítvány"-!; a m. kir. Toldi Miklós Honvéd Sport-
tanár- és Vívómesterképző Intézet állítja ki 
mindazoknak a testnevelési tanároknak, akik a 
nyári nagy szünidőben erre a célra tartandó 
tanfolyamot eredményesen elvégzik. 

3. A tanfolyam megtartásának időpontját, 
valamint látogatásának feltételeit a m. kir. Toldi 
Miklós Honvéd Sporttanár- és Vívómester-
képző Intézet állapítja meg. 

4. Jelen rendeletem a kihirdetés napján lép 
életbe. 

II. 
Valamennyi főtiszt, autonóm egyházi 

Főhatóságnak. 
Tisztelettel felkérem Címet, hogy fenti ren-

deletemet ezúton tudomásul venni és a főható-
sága alá tartozó közép- és középfokú iskolákra 
nézve hasonló értelemben intézkedni méltóz-
tassék. 

Budapest, 1935. évi június hó 14-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Drozdy Gyula: „A néptanítóval együtt szerepelni az 
egyetemi tanárnak is büszkesége lehet." -— Mácsay 
Károly: Az iskolás gyermek és a tanulmányi eredmény. 
— Dr. Bisztray Gyula: Népismeret és népművelés. — 
Dr. Simonyi Kálmán: A tankötelesek számának alaku-
lása 1920-tól 1934-ig. — milotai Gáthy Barnabásné: Az 
irodalom hatása a népiskolai nevelésre. — Kemény Fe-
renc: Fasiszta nevelés- és oktatásügy. — Gyakorlati 
pedagógia: Bánky Endre: A kert káros rovarai. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iro-
dalom, művészet. — Külföldi szemle. — Pedagógiai 
szeminárium. — Egyesületi élet. — Hóman Bálint val-
lás- és közoktatásügyi minisztert a bányamérnöki tudo-
mányok tiszteletbeli doktorává avatták. — Szily Kál-
mán államtitkár kitüntetése. — Hirek. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LöRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 

P Á L Y Á Z A T O K 
SZENTGYÖRGYVÁR római kat. egyházközségének 

képviselőtestülete halálozás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Kötelessége: I. tan-
terem osztatlan és vegyes I-VI. osztályát és ismétlőiskolát 
tanítani, iskolánkívüli népművelési tanfolyamot és ifjú-
sági dalárdát vezetni és kántori működést végezni. Java-
dalma : 3 szoba, 1 konyha és mellékhelyiségekből álló la-
kás, gazdasági épületek, 10 kat. hold jövedelme 42 egy-
ségben, helyi készpénz 174 P 87 fillér és a fizetéskiegé-
szítő államsegély. Csak kellő okmányokkal felszerelt kér-
vények, válaszbélyeggel ellátva, július hó 22-ig bezárólag 
nyújtandók be. Kötelező kántorpróba költségmegtérítés 
nélkül júl. 24-én délelőtt 9 órakor, a választás előtt tar-
tatik. Az állás elfoglalása szeptember 1-én kötelező. Ró-
mai kat . Plébániahivatal, Szentgyörgyvár, Zala megye. 
U. p.: Alsópáhok. (198) 

KÖRMEND rém. kat . egyházközségének lanácsa a 11 
tanerős körmendi rk. iskolánál nyugdíjazás folytán f. é. 
szeptember 1-vel megüresedő tanítói ál lásra pályázatot 
hirdet. Helyi javadalma 40%-os és lakbér, a többi állam-
segély. Kötelessége a díjlevél szerint. Pályázati határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított 21-ik nap. Csak fér-
fiak pályázhatnak. A megfelelően felszerelt és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények Plébániahivatal, Körmend, 
küldendők. (199) 

KARCAG református egyháza pályázatot hirdet egy 
tanítónői állásra. Kötelesség, fizetés törvényszerű. Pá-
lyázati határidő e hirdetés megjelenésétől számított 30 
nap. Állás szeptember 1-én foglalandó el. Minden szük-
séges melléklettel felszerelt, válaszbélyeggel ellátott pá-
lyázatok: Református Iskolaszék, Karcag címre külden-
dők. (228) 

VÁRADI MIKLÓS 
orgonaépítő 

Rákospalota, Damjanich 14. 
(Saját ház.) 

Készítek nemeshangú orgonákat 
és harmóniumokat a legújabb 
rendszer szerint. Átalakításos 
kat, bővítéseket, hangolásokat, 
homlokzatsípokat a legmérsé? 
keltebb áron. Árajánlat díjtalan. 
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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 

REMÉNYINÉL Ä Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 32. sz. Ár jegyzékemet . 

NAGYACSAD református egyháza kántortanítói állá-
sára pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számított 21 
napi határidővel. Javadalom 26 értékegységgel törvény-
szerű. Kötelessége VI. osztály vezetése, ismétlősök ok-
tatása, belmissziói munkákban segédkezés, lelkész eset-
leges helyettesítése, általában az "egyházi törvények s a 
rendtartás pontos betartása. Villanyberendezés elődtől 
megváltandó. Kántorpróba július 28-án. Válaszbélyeggol 
ellátott kérvények iskolaszékhez Nagyacsádra küldendők. 
Állás szeptember 1-én foglalandó el. (222) 

EGYHÁZASFALU róm. kat. képviselőtestülete pályá-
zatot hirdet, az üresedésben levő II. számú (segéd) férfi-
tanítói állásra, az idevonatkozó rendeletekre való utalás-
sal. Helyi javadalmazás 20%, a többi államsegély. B-lis-
tások és legalább egyévi eredményes szolgálatot igazoló 
kisegítők előnyben. Kántori segédkezés, leventeoktatás, 
iskolánkívüli népművelés, szívgárdavezetés kötelező; ka-
tonai szolgálat igazolandó. Korteskedés kizáró ok. Határ-
idő a lap megjelenésétől számított 3 hét. Válaszbélyeges 
kérvények hitközségi elnökhöz küldendők. (200) 

SZÁRFÖLD (Sopron m.) róm. kat. egyházközsége a 
megüresedett tanítói, illetve segédtanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Pályázhatnak férfiak és nők. Fizetése törvé-
nyes, államsegélyes. Egyszobás csonkalakást egyelőre a 
község ad. Később vagy rendes lakást, vagy törvényes 
lakbért kap. Kötelességei a tanításon kívül díjlevélben 
lesznek felsorolva. Pályázati határidő a lap megjelenésé-
től számított 21 nap. Személyes megjelenés nem kötelező. 
Agitáció kizár. Az eddigi alkalmazás, politikai megbíz-
hatóság igazolandó. A kellően felszerelt kérvények vá-
laszbélyeg és borítékkal a plébániára küldendők. Az ál-
lás szeptember 1-én elfoglalandó. (201) 

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY róm. kat. iskolaszéke el-
halálozás folytán megüresedett tanítónői állásra pályáza-
tot hirdet. Javadalom: politikai községtől a kezdőfizetés 
40%-a és lakásbér, többi államsegély. Állását szeptember 
1-én foglalhatja el. Pályázat benyújtásánál a 69.500/1934. 
VI. számú kultuszminiszteri rendelet irányadó, tehát 
nyugdíjas, vagy legalább egyévi eredményes szolgálatot 
igazoló kisegítő tanerő előnyben részesül. Pályázati határ-
idő e lap megjelenésétől számított három hét. Válasz-
bélyeg és a pályázathoz tartozó összes okmányok bekül-
dése szükséges, valamint kat. egyesületi és társadalmi 
működést igazoló iratok csatolása is kívánatos. Róm. kat. 
Iskolaszék, Jászalsószentgyörgy. (207) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt a 
magyar 
gyárban 
kaphatók. 
Részlet re it.  

Kitüntet»« a «Híg {stzes államaiban I 
Művésziesen jav Hl 
Legjobb húrokat készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A ZSgiEßSZ 
Budapes t V I I I , Rákóc i i . ú t 71. 

Árjegyzék ingyen. Tanerőknek 10*1, engedm. v. jut. 

MEZÖTÁHKÁNY róm. kat. egyháztanácsa a lemondás 
folytán megüresedett ötödik számú férfi-tanítói állásra 
pályázatot, hirdet. Javadalma: törvényszerű fizetés, mely-
nek 20%-át a község fizeti és lakbér. Pályázati határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított huszonegy nap. A pá-
lyázó kötelességei díjlevél szerint. Kérvények a mező-
tárkányi róm. kat, plébánia címére küldndők. Válasz-
bélyeg melléklendő. (206) 

MEZŐKÖVESD róm. kat. egyházközségi képviselőtes-
tülete pályázatot hirdet a halálozás által megüresedett 
VII. sorszámú férfitanítói állásra. Helyi javadalma 30%, 
természetbeni lakás, esetleg lakbér. 70% államsegély. Vá-
laszbélyeggel, megcímzett borítékkal ellátott kérvények 
július hó 22-ig iskolaszéki elnök címére küldendők. Hiá-
nyosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Ha 
a meghirdetett állásra helyben már működő tanító lenne 
megválasztva, az így megüresedett állás lesz betöltve. 
Állás egyházi kinevezés után azonnal elfoglalandó. (208) 

Gerstenengst József 
orgonaépítő 

Budapest VI, Lőportáron. 14/b. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí* 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí-
tését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

RLDABÁNYA (Borsod m.) ref. egyháza pályázatot 
hirdet orgonista-kántortanítói állásra. Javadalma 46 ér-
tékegység, megfelelő államsegéllyel. Kötelessége az egy-
házi és állami törvények, határozatok, rendeletek és helyi 
gyakorlat szerint előírt kántortanítói teendők, énekkar 
vezetése. Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétói szá-
mított három hét, mely időn belül kántorpróba önköltsé-
gen ajánlatos. Kellően felszerelt kérvények lelkészi hiva-
talhoz küldendők. Állás szept. 1-én elfoglalandó. (215) 

BALKÁNY községhez tartozó tormáspusztai elemi is-
kolánál lemondás folytán megüresedett, és az V. K. Mi-
niszter úr 77.187/1935. sz. rendeletével betölteni engedé-
lyezett községi elemi iskolai tanítói állásra, leventeokta-
tásra képesített férfitanítók pályázhatnak. Javadalom: 
törvényes fizetés és lakás. Okmányolt és a községi iskola-
székhez címzett kérvények jelen hirdetmény megjelenésé-
től számított 3 héten belül Eszényi József községi főjegyző, 
községi iskolaszéki elnök, Balkány, Szabolcs megye címre 
küldendők. Okmányok visszaküldéséhez felbélyegzett és 
megcímzett boríték csatolandó. (212) 

BÓDÉ róm. kat. egyházközsége a megüresedett II. sz. 
tanítói állásra pályázatot hirdet, a legutolsó miniszteri 
rendelet figyelembevételével. Fizetés törvényszerű. Köte-
lességek: a reábízott osztályok vezetése, iskolánkívüli 
népművelés, valamint a kántor helyettesítése. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények a hirdetés megjelenésétől 
számítva három héten belül adandók be a tósokberéndi 
plébániahivatalhoz (Veszprém megye). (218) 

SAJÓSZENTPÉTER ort. izr. hitközség iskolaszéke az 
iskolájában nyugdíjazás folytán megüresedett, államsegé-
lyes tanítói állásra pályázatot hirdet, melyre pályázhat-
nak 'olvan okleveles tanítók, akik ort. vallásos életmód-
jukat, a kommün alatti magatartásukat, a héber nyelv-
és talmudtanítási képességüket igazolják, mivel a meg-
választott tanító köteles az összes osztályokban a vallást 
tanítani. A vkm. 69.500/1934. sz. rendelet alapján meg-
felelő minősítésű, B-listás pályázók és legalább egy év 
óta működő kisegítőtanítók előnyben részesíttetnek, ha 
fenti követelményeknek megfelelnek. Állástalan tanítók 
csak segédtanítóul alkalmazhatók. Az állás szeptember 
1-én foglalandó el. A felszerelt pályázatok Heimlich Jenő 
hitk. és iskolaszéki elnök (Sajószentpéter) címére külden-
dők. Pályázati határidő a hirdetmény megjelenésétől szá-
mított három hét. (220) 
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DEMENY IMRE OROONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTŐ 

B U D A P E S T VI, LÁZÁR»UTCA 13. SZ. (AZ O P E R Á N Á L ) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s ár,on v á l l a l . 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! 

állandóan raktáron. 
K é r j e n árjegyzéket! 

TIHANY róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
tanítónői állásra. Fizetés törvényszerű. Lakás: 1 szoba 
fűtéssel és takarítás. Pályázati határidő a megjelenéstől 
számított 21 nap. (202) 

BALATONENDRÉD róm. kat. egyházközsége a halá-
lozás folytán megüresedett II. sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Az állás 50%-os helyi járandósággal 
és törvényes lakáspénzzel jár. Elfoglalandó szept. 1-én. 
Pályázhatnak róm. kat. okleveles tanítók és tanítónők. 
A. VKM. 69.500/1934. VI. ü. o. értelmében előnyben ré-
szesülnek a létszámcsökkentés folytán nyugdíjazottak és 
legalább egyéves eredményes szolgálatot igazoló kisegí-
tők. Választás miniszteri engedély elnyerésével aug. 1-én, 
a kérvények júl. 21-ig küldendők be. Róm. kat. iskola-
széki elnök. (216) 

DOMBEGYHÁZ község iskolaszéke pályázatot hirdet, 
a nyugdíjazás folytán megüresedett belterületi V. számú 
férfitanítói állásra. Az állás javadalma törvényszerű fize-
tés és lakáspénz. A megválasztott köteles a róm. kat. 
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni és a taní-
tók iskolánkívüli és társadalmi munkáiban segédkezni. 
A pályázatok a községi iskolaszék címére küldendők, a 
pályázat megjelenésétől számított háromheti határidőn 
belül. (214) 

NAGYSZOKOLY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Helyi javadalom: 64 értékegység. Kötelességek díj-
levél szerint. Korteskedés kizár. Próbaéneklés augusztus 
5-én 9 órakor. Választás augusztus 8-án. Állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. Válaszbélyeggel ellátott kérvények 
augusztus l - ig magyarkeszi plébániahivatalához külden-
dők. Nyugdíjas tanítók vagy egy évi működést igazolók 
előnyben. (221) 

SZIHALOM r. k. iskolájánál elhalálozás folytán meg-
üresedett IV. számú tanítói állásra ezen lap megjelené-
sétől számított 21 napi határidővel pályázat hirdettetik. 
Az állás javadalma 10% helyijárulék, lakás természet-
ben és a többi államsegély. Leventeoktatói képesség 
igazolandó. A pályázati kérvények szabályszerűen fel-
szerelve a szihalmi (Borsod megye) rk. plébániai hiva-
talhoz küldendők. Visszaküldésre megcímzett és felbé-
lyegzett boríték csatolandó. Hiányosan felszerelt kérvé-
nyek figyelembe nem vétetnek. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Iskolaszék. (224) 

NAGYMÁGOCS-ÁRPÁDHALMA r. k. urad. iskolák 
iskolaszéki Elnöksége a törvényes formaságok betartásá-
val közli, hogy Árpádhalmán lemondás következtében 
az egyik segédtanítói állás szeptember hó 1-ével betöl-
tésre kerül. Javadalmazás az állami tanítói fizetés kész-
pénz és természetbeni lakás. (226) 

H I R D E T E S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

CSERÉLNÉK bárhova családi okból. Róm. kat. iskola, 
80 százalékos államsegély. Mellékes van, fizetés pontos. 
Molnár, Báta, Tolna m., Duna mellett. (182) 

KATOLIKUS osztott iskolától családi okból cserélnék 
községihez. Állomásfőnök, Jászárok szállás. (197) 

KÉT állami tanítónő cserél Budapest közvetlen közelé-
ből, osztott iskolától városival. Levelek „Előnyös csere" 
kiadóba kéretnek. (205) 

KÉNYELMES, széplakású, nagykertű tanyai állásomat 
elcserélném. Iskolám községi jellegű, vallásom református. 
Posta, üzlet helyben. Jelige: „Honorálom". (209) 

CSERÉLNE anyagi okok miatt állami tanító Buda-
pesttől 20 percnyire, 30 tanerős iskolából, az ország bár-
mely részére. Cím: Nádasi Károly, Balatonboglár. (210) 

PEST környékéről ugyancsak Pest környékére „Azon-
nal cserélnék" jeligére. (211) 

ÜJ KONCERT-PIANINŐK, zengzetes zongorahanggal, 
modern, legjobb minőségben, liztéskedvezménnyel Hőrl 
Nándor cégnél, Budapest II , Török-utca 8. (nyolc). 

CSERÉL Pestkörnyékéről állami tanító Sopron, Győr. 
„Villamos" jeligére. (217) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

ALFÖLDI nagyváros községi jellegű tanyai iskolájá-
tól róm. kat. vallású tanító cserélne bárhová. Gazdálko-
dásra kitűnő lehetőség. Ajánlatokat „Gazdálkodás" jel-
igére a kiadóba. (213) 

CSERÉLNÉK Budapest mellől dunántúli nagy városba. 
„Állami tanító" jeligére a kiadóhivatalba. (219) 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

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 Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 
~ B u d a p e s t V I I , K l a u z á l i u t c a 3 5 . sz 

CSERÉLNE ref. kántortanító az Alföldre bárhová. 
Tanyai vagy előkönyörgővel is. Modern lakás, szép 
gyümölcsös, Szamos mellett. Cím: Szamosbecs, posta 
Csenger. (225) 

HEGYVIDÉKRŐL részben osztott kat. iskolától kán-
tortanító cserél bárhová, lehetőleg tanítóval. Könnyű 
kántorság. Jelige: „Észak". (223) 

HELYETTES kántori állást vállal ref. vallású, tanítói 
oklevéllel bíró negyedéves akademista orgona-szakon. 
Szentpéteri István, Makó, Nagycsillag-utca 39. sz. (203) 

CSERÉLEK ref. államival, ki második lakbérosztályú 
helyemért ráfizet, összeg jelölendő. Magyar János Deb-
recen, 2. postán marad. (227) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

BETÜSZARMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

CSERÉLNE áll. tanító bárhova áll. tanítóval, folyóvíz 
mellől, szép vidékről, nagyvárosi kült. áll. iskolától, kö-
vesút mellől. Kiváló nyaralási lehetőség. Mellékesek. Vá-
laszokat „Sürgős" jeligére. (204) 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert leg jobb 

h á z - , d a l á r d á k - , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest IB, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhör l " . Te le fonszám: 5 1 - 6 - 5 2 . 

LOPOf GYULA Budapestin 
Bécsi>út 85. sz. 

Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62 -5 -05 . 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai lalitér- p 

képe. Nagyság ISO X 190 cm 26"— 
Magyarország ú] plasztika« hatású hegy-víz-

rajzi falitérképe. Nagysag 116 X 169 cm . . 86-— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa ú] plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 2(1 — 
A fSld képe féltekékben. (Planiglobue.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁROLY*U. 3 

M A R X ÉS M É R E I 
T A N S Z E R G Y Á R A 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 m 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természeti 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékün. 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorla. 
tok című müve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával fog. 
lalkozó tanítónak! 

B U D A P E S T 

BULCSÚsU. 7. 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaépl tö 
Rákospalota, Pázmány-út 7 2 . 

ÚJ o r g o n á t 
átépí tést , h o m l o k z a t i s ípokat , 
m i n d e n n e m ű javí tást a teg-
m é r s é k e l t e b b áron vállal. 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 

PAPÍRNEMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt« 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonab 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

Angster József és Fia 
orgona: és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények 1 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 

LUKACS BÚTOR ÜZLETE 
Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

„ B E N C Z Ú R F E S T E K E T 
Ha jót akar, ezeket k é r j e ! 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi-út 2 0 - 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

22.571. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
^ ÉS 1 S » * > W 

N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 
C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hoid-utca 16. (Magyar I 
^ k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztér ium. 1 Telefon: 26-8-18. 1 

T / ' I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
^ VII I . ker.. Múzeum-korú t 6. szám Gólyavár. Telefon: 46-1-4* 

l ^ E Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

C L Ö F I Z E T É S egész evre 9-60 P , negyedevre 2 40 P. Egyes szam 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VI I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetem) Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

t J I R D B T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: r olda; 
160 P. Vi oldal 85 P , ' / . oldal 50 P 
' / j oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők 

A CÜALÁDTÉDELE9I ÉS AZ ISKOLA 
írta : RUSZTHY.RUSZTEK KÁROLY 

Ha a nagy eltolódásoknak és a nagy elvál-
tozásoknak ebben a mai válságos világában az 
életjelenségeket, az életmegnyilatkozásokat fi-
gyeljük, akaratlanul is bizonyos megállapítá-
sokhoz jutunk. Mindenekelőtt eljutunk annak 
a megállapításához, hogy az életmegnyilatko-
zások valamennyi jelenségcsoportja mint meg-
annyi megoldást követelő válság mered felénk. 

A közelmúltnak gazdasági, pénzügyi, politi-
kai és erkölcsi nagy válságai után — és jórész-
ben még mellett — ezúttal a közérdeklődés 
élére a családi élet válságának problémája ke-
rült. Került mégpedig azért, mert a családi 
élet válságának a jelenségei, nevezetesen: a 
családok és a gyermekek számának a csökke-
nése, a gyermektragédiák és a családtragédiák 
számának emelkedése már olyan végzetesen 
nagy mértéket .öltött, amelyek a mai társa 
dalmi, nemzeti és állami életnek a fundamentu-
mát és fenntartó pillérét, a családot is megren-
dítették. Megrendítették nemcsak nálunk, ha-
nem mindenütt, ami bizonyság arra, hogy a 
családi élet válsága nemcsak magyar pro-
bléma, hanem világprobléma is. 

Sokszor halljuk, hogy az ember igazi értékét 
nem a tudása, az okossága, hanem az erkölcsi 
érzülete, a jelleme határozza meg. És mert az 
erkölcsi érzületet, a jellemességet nagyobb 
részben az iskola nevelheti ki: egyetemes ér-
dek, hogy a család élete az új nemzedék morá-
lis nevelésére minél tökéletesebb és erőtelje-
sebb mértékben alkalmas legyen. 

Az iskola szempontjából a családvédelmi te-
vékenységnek mindenekelőtt azt kell megálla-
pítania, hogy vájjon miért jutott a családi élet 
abba a válságos állapotba, amely állapotban 
erkölcsnevelői feladatának betöltésére vagy 
egyáltalában nem, vagy csak alig képes. 

Nagy általánosságban a családi élet válsá-
gát a női lélek válságának, a női lélek válsá-
gát pedig a nő házonkívüli munkavállalásának 
tulajdonítják és úgy magyarázzák, hogy a csa-
ládi élet azért került válságba, mert a nő a 
házonkívüli munkavállalással mindegyre job-
ban kiszakadt s eltávolodott a családi tűz-
helytől. 

Ennek a felfogásnak helytállóságát elfogulat-
lanul csak akkor bírálhatjuk el, ha előbb tisz-
tázzuk a következő kérdéseket: Vájjon a meg-
változott lelkisége, vagy a saját akarata vitte-e 
ki a nőt a házonkívüli munkára; avagy rajta 
kívül álló körülmények kényszerítették-e a 
nők tömegét a házonkívüli munkára? 

Tagadhatatlan, hogy a női lélek válságban 
van s ez nagyon sokban megváltoztatta a nő 
lelkiségét. Azonban tagadhatatlan az is, hogy 
a nő lelki válsága a nő lelkiségét a családi 
életre vágyakozásban és anyai szeretetnek ér-
zésében, érintetlenül hagyta azt, nem változ-
tatta, nem változtathatta meg. Az átlagos, a 
normális nő ugyanis, — akár háztartásbeli, 
akár kereső nő, — Istentől kapott adottságá-
nál és veleszületett természeténél fogva ma is 
csak úgy vágyik élettárs után, mint az emberi 
életnek gyermekkorban való folytatása után, 
mint ahogy vágyakoztak nagyanyáink, déd-
anyáink, iikanyáink és ősanyáink. 

Ez a meg nem fogyatkozott vágyakozása a 
nőnek a családi és az anyai életre, el nem vitat-
ható bizonyossága annak, hogy a nőt a házon-
kívüli munkára nem a családi élettel kapcsolato-
san megváltozott lelkisége vitte ki. 

A másik tisztázandó kérdés: vájjon a saját el-
határozásából állott-e bele a nő a házonkívüli 
munkába? 

A technika fejlődésével és a művelődés általá-
nosulásával kétségtelenül sok házi munka esett 
ki a családban a nő kezéből. Még pedig minden 
rendű nő kézéből. A különbség legfeljebb csak 
annyi, hogy a falusi nő kezéből kevesebb, a vá-
rosi nő kezéből több házi munka esett ki. Meg-
szűntek a mívesházak, lomtárba kerültek a rok-
kák, az orsók, a kötőtűk, stb. Ám ez a kiesés nem 
azért történt, mert a nő megunta, vagy nem 
akarta többé ellátni házi munkájának ezt a ré-
szét, hanem azért történt, mert a női házi mun-
kának, különösen az ipari része értéktelenné 
vált és történt azért, mert a női házi munkának 
egy részét a gépek, a gyárak és az üzemek, 
másik részét pedig a menhelyek, az óvodák, az 
iskolák, a kórházak kivették, átvették a nő kezé-
ből. Mivel azonban a megkisebbedett házi mun-
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kakör mellett is maradt még mindig a nőnek 
annyi munkája, annyi teendője a családi élet 
keretében, amennyinek az elvégzésében hivatá-
sát kiélhette és munkakészségét kielégíthette — 
a házonbelőli munka megkevesbedése a nőt a 
házonkívüli munkára ki nem kényszeríthette. 

Köztudomású dolog, hogy a művelődés, a kul-
túra emelkedésével nagyban fokozódtak az 
életigények. Ha az életigények emelkedésével 
párhuzamosan szaporodtak volna a munka-
alkalmak és emelkedtek volna a munkabérek, 
akkor az életjelenségeknek ezen csoportja bizo-
nyára nem kerül válságba. Az életigények emel-
kedésével azután megkezdődött a lótás-futás az 
életigények kielégítésének lehetőségei után. És 
ebben a lótás-futásban mindössze egyetlen lehe-
tőség mutatkozott célravezetőnek És pedig az 
a lehetőség, hogy a nő is menjen ki a házból és 
a házonbelől elvesztett munkájának az értékét 
házonkívüli munkájának az értékével keresse 
meg. Kei-esse meg azért, hogy ezt a keresetét, 
a család életigényeinek a kielógíthetése végett 
pótolja hozzá a családfő keresetéhez. Ezért ment 
ki ezután a nő óvónőnek, tanítónőnek, tiszt-
viselőnőnek: gyárak, üzemek, hivatalok, kór-
házak, kereskedők és iparosok alkalmazott-
jának. 

De ha a fentebb elmondottakkal igazolva is 
látjuk, hogy a családi élet válságát nem a nő 
házonkívüli munkavállalása okozta, még mindig 
feltehető az, hogy a családi élet válságát a női 
léleknek az a válsága idézte elő, amelyet a köz-
vélemény szintén a nő házonkívüli munkaválla-
lásának tulajdonít. Ennek a feltevésnek a meg-
cáfolására az életjelenségek legbölcsebb megér-
tőjére, a történelemre hivatkozom. A történe-
lem igazolása szerint ugyanis minden időknek, 
minden kornak nője mindig olyanná igyekezett 
lenni, mindig olyan nőtípussá iparkodott for-
málódni, amilyen nőt korának a férfia legin-
kább keresett és amilyen nőben, korának a fér-
fia legjobban megtalálni vélte ízlésének az asz-
szonyát. És mert minden kor nőjében élt és vál-
tozatlanul él ma is a családban való élés bol-
dogságának, a női életrendeltetés betöltésének 
a vágya, azért természetesen a nő mindenkor 
olyan nőtípussá iparkodott alakulni, amilyen-
nek vélte adottságának és élethivatásának a be-
töltését. 

A női lélek válságát tehát nem a nő házonkí-
vüli munkavállalása, hanem a nőnek a férfi lel-
kületéhez, a férfi kívánságaihoz való alkalmaz-
kodni törekvése okozta. A nő házonkívüli 
munkavállalása csak a fokozója, de nem elő-
idézője volt a női lélek válságának. 

A családi élet válságával kapcsolatosan min-
denesetre legalábbis érdekesnek nevezhető az a 
körülmény, hogy amilyen sokat hallunk és ol-
vasunk a női lélek válságáról, éppen olyan ke-
veset hallunk és olvasunk a férfi-lélek válsá-
gáról. 

Pedig aki a családi élet válságának az igazi, 
a mélyebb okát keresi, annak meg kell látnia 
nemcsak azt, hogy a férfi-lélek is válságban 
van, hanem azt is, hogy a női lélek válságát 
elsősorban és főként a családi életnek az a vál-

sága idézte elő, amelyet valójában a férfi-lélek 
válsága termelt és fejlesztett ki. 

A családi élet válságának az elemezésében és 
a megítélésében éppen ezért, a férfi-lélek vál-
sága a fontosabb, a jelentősebb tényező azért, 
mert a női lélek válsága nemcsak kapcsolatos 
a férfi-lélek válságával, hanem nagy részben 
annak következménye is. 

A férfi-lélek válságának az okát keresve, egész 
határozottsággal megállapíthatjuk, hogy a férfi-
lélek válsága egy nagyon jelentős, mintegy 
70—80 százalékban a gazdasági válságban és egy 
kisebb, mintegy 20—30 százalékban az erkölcsi 
válságban gyökerezik. 

A családi élettel kapcsolatos anyagi és erköl-
csi leromlottságot még súlyosbította az a körül-
mény, hogy a családalapítás lehetőségének a 
megnehezülésével lényegesen eltolódott a család-
alapítás lehetőségének az ideje is. Ez az eltoló-
dás pedig nemcsak a családalapításra legalkal-
masabb életszaknak az eltolódását jelenti, ha-
nem jelenti egyúttal azt is, hogy közben a férfi 
az életért folytatott küzdelemben idegileg felőr-
lődik, megtorpan, kimerül és elfásul. Elhalvá-
nyodnak benne az életszépségek; elködösödnek 
benne a magasabbrendű életcélok, megfogyat-
koznak benne a családi nemes tradíciók és el-
hatalmasodnak rajta a pénz és az érdek ígérte 
anyagi előnyök. 

Ez a lélektelen anyagiasság, ez az erkölcsi 
talajvesztettség alakította ki azután azt a 
nyugtalanul foiTongó és válságos lelkű mo-
dern férfit, aki a maga lelki válságának megfe-
lelő, szintén lelki válságos nőben véli megtalálni 
a maga női ideálját. Kialakította azt a modern 
férfit, aki csak olyan testileg-lelkileg új típusú 
nőt tud megérteni, akinek az erkölcsről, a női 
tisztességről és a családi életről való világnézete 
legalábbis olyan modern és liberális, mint ami-
lyen modern és liberális az ő világnézete. És 
kialakította azt a modern férfit, akit csak olyan 
új típusú nő érdekel, akit akár mint pénzszerző 
társát, akár mint időszakos barátját, akár mint 
mulatozó, vikkendező pajtását, a legkevesebb fe-
lelősséggel és a legkisebb rizikóval asszonyává 
tehet, nőül vehet. 

A történelem igazságaihoz a Ma nőjének is 
alkalmazkodnia kell. És mert alkalmazkodnia 
kell és mert nem lehet kivétel és mert életren-
deltetését a Ma nője is be akarja tölteni, minden 
vallásossága, minden jó érzése, minden nevelt-
sége mellett is, kénytelen legalább látszatra ki-
alakítani magából a Mának favorizált új nő-
típusát. 

Ebben az átlagos nő lelkitartalmával és érzü-
letével ellentétes törekvésben benne van azután 
a női lélek válságának a magyarázata és benne 
van az új típusú nő lelki tragédiája is. 

Azonban az új típusú nő nem áll egyedül a 
maga lelki tragédiájával. Mellette van az új 
típusú férfi is a maga lelki tragédiájával akkor, 
amikor belátására kényszerül annak, hogy az 
az új típusú nő, aki mellett pihenést remélt, neki 
nem jelenthet nyugalmat és amikor belátására 
kényszerül annak, hogy az általa hajszolt, az 
általa vágyott típussal és típusban a nő csak fö-
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lenyes és hideg, csak szeszélyes és léha, csak lé-
lektelen és szívtelen lehet. A nőnek és a férfinek 
ez a lelki tragédiája érteti meg azután a mo-
dern családi élet nagy ellentétének azt a, tragi-
kumát: amikor a férfi az új típusú nőből kiáb-
rándultan, már az igazi női ideált, a feleséget 
és az anyát keresi; a nő pedig abban a hitben, 
hogy a férjét csak mint új típusú nő tarhatja 
meg, tovább alakítja, tovább éli az új lelkiségű 
nő típusát. 

Csoda-e, ha a családi életnek ebben a tragiku-
mában elhidegülnek a családi tűzhelyek és meg-
kevesbednek a gyermekek?! És csoda-e, hogy a 
megkevesbedett gyermekek közül mindig töb-
ben lesznek az olyan gyermekek, akik nem 
tudják, mi az édes otthon, mi a meleg szülői 
ház és akik felnőtt korukban nem kereshetik, 
vagy vágyhatják a boldog, békés családi éle-
tet, mert azt soha meg nem ismerhették, azt 
soha nem élvezhették. 

A családi élet válságokának megállapítása 
után a családvédelemnek tehát természetesen 
arra kell irányulnia, hogy elsősorban a férfi 
lelki válságát igyekezzék megoldáshoz segíteni. 

A férfl-lélek válsága, mint fentebb jeleztem, 
nagyobb százalékban a gazdasági válságban 
gyökerezik. Tehát a férfi-lélek válságának a 
megoldása elsősorban a gazdasági helyzetnek 
ezen vonatkozású jobbrafordultától várható és 
remélhető. Ennek a kérdésnek fejtegetése azon-
ban már egészen más területre, szociálpolitikai 
kérdés fejtegetéséhez vezetne, éppen azért itt 
csak az iskolával kapcsolatos gondolatokkal fog-
lalkozom. 

A népiskolák V—VI. osztályaiban, de különös-
képen a továbbképző iskolákban, az újjelkiségre 
nevelésnek a családvédelemre irányuló mun-
kásságában arra kell törekednie, hogy a család 
isteni alapításának és isteni rendeltetésének, 
társadalmi fontosságának és nemzeti jelentősé-
gének a megértése, az átérzése mellett meglássa 

és tudatosítsa nemcsak azt, hogy a család az 

ősforrása a kultúrának, alapja az erkölcsi világ-
rendnek, biztosítója a nemzeti megmaradásnak, 
építője az államnak és ígérője az életszépségek-
nek, az életértékeknek, hanem meglátássá és tu-
datosítsa azt is. liogy a családalapítás, a családi 
élet, kölcsönös lemondást, önmegtagadást és ál-
dozatot követel ugyan, de viszont olyan nagy 
és szent célokat szolgál, olyan nagy és semmi 
mással nem pótolható lelki értékeket, életgazda-
ságokat is ígér, amely célok, értékek és életgaz-
daságok mellett eltörpülnek a lemondások, az 
önmegtagadások és az áldozatok. 

A családvédelemmel kapcsolatosan ugyancsak 
az iskolák feladata annak a közfelfogásnak a 
tudatos kialakítása is, mely szerint az egyéni 
érdeknél fontosabb a családnak, a nemzetnek az 
érdéke és amely szerint az állami erőszak, ha 
a közjót, a közérdeket szolgálja, nemcsak meg-
engedett, hanem szükséges is. 

Végül az iskolának a családvédelmet nemcsak 
familiáris szervezetében kell reprezentálnia, ha-
nem azzal a tudatos és pozitív nevelési felfogá-
sával és eljárásával is, amely szerint az emberi-
ségnek, a nemzetnek, a társadalomnak és az 
egyénnek a boldogulása csak a családi életben 
képzelhető el és csak a családi élet kereteiben 
•valósulhat meg. 

A nagy elváltozásoknak és a nagy eltolódá-
soknak ebben a család- és nemzetpusztító válsá-
gos világában, amikor egy új történeti korszak, 
egy új világberendezkedés megszületésének va-
júdásában élünk és szenvedünk, nekünk peda-
gógusoknak, nekünk népnevelőknek nemcsak az 
a kötelességünk, hogy iskolai nevelő munkánk-
kal szolgáljuk a családvédelemnek nagy és szent 
ügyét, hanem kötelességünk az is, hogy iskolán-
kívül is kongassuk a vészharangot, rójjuk a 
szót és rójjuk a betűt, hogy higyje el, lássa be 
a nemzet, társadalom és egyén egyaránt azt a 
kérlelhetetlen, azt a könyörtelen igazságot, 
hogy: a családdal élünk és a családdal pusztu-
lunk!... 

m i t E i S Á l D O B : 
A » E V E L É S T U D O I I Á J I Í Y M A G Y A B F E L A D A T A I 

írta : VÁRADI JÓZSEF 

Amint Imre Hönder dr. egyetemi tanár e leg-
újabb művének kétféle Eladását1 nézegetem s 
azon elmélkedem, amit olvasása közben átél-
tem, a két könyv alatt egyre határozottabban 
ott sejtek, sőt szinte ott látok egy harmadikat: 
a „Hitel"-t. Széchenyi ugyanis azzal vált nem-
zeti életünk nagy megalapítójává, liogy — míg 
kortársai közül a legtöbben azt gondolták: Ma-
gyarország. . . volt — ő azt szerette hinni: 

1 Az „Acta" című sorozatban kiadta a m. kir. Ferenc. 
József-Tudományegyetem és a b'othermere-Alap támoga-
tásával a m. kir. Ferenc József-Tudománvegyetem Bará-
tainak Egyesülete. Szeged, 1935. Nagy 8°,' 136 1. — 
Különlenyomatban pedig az Értekezések a m. kir. Ferenc 
József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből új soro-
zat 1. számaként jelent meg (Szeged, 1935. 8°, 136 1.) 
volt hallgatóinak szóló ajánlással. 

lesz! Ezt súgta neki használni vágyó ösztönös 
fajszeretete, ezt láttatta meg vele minden el-
fogultságtól mentes valóságérzéke és ezt ol-
vasta ki nemzeti multunkból is. „Melyik az a 
fejedelem" — kérdi2 —, ,,aki a magyarnak ere-
deti sajátságára állította volna annak polgári 
kifejtését és aki a nemzetnek ama keletszerű 
sokszori fellobbanását, amely néha már csodá-
kat szült, állandóbb, rendezettebb és hatható-
sabb hévre iparkodott volna kiképezni? A leg-
több magyar fejedelem, alkalmasint semmit és 
semmivel sem gondolván, a jó vagy rossz sze-
rencsének hagyta át keleti vérünk kiképzését 
és annak a főnöknek, aki magyar szellemben 
fejtené ki nemzetünk erejét és azt a törvények 

2 L.: Politikai Programmtöredékek 47. 1. 
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korlátai közt szigorúan tartva, azzal nagysze-
rűt, állandót és nemzethez illőt vinne ki, — 
ilyen főnöknek a lapja még mindig üresen áll 
nemzeti évkönyveinkben és eszerint csak most 
vagy ennek utána lesz betöltendő. Adná Isten, 
minél előbb!" 

A magyar történet új lapjainak a megújhodó 
és felvirágzó nemzeti élet adataival való be-
töltéséhez nyilvánvalóan csak azok járulhatnak 
hozzá, s ennélfogva csak azok élik valóban a 
nemzet életét, akik életük főfeladatát fajtánk 
és hazánk józan kifejtéséhen látják. Széchenyi-
nek ez volt a főgondja. Ennek érdekében ipar-
kodott a jobbak kézfogását előmozdítani. 
Ugyanerre törekszik szerzőnk is, amint azt 
minden eddigi írása bizonyítja. Mostani mű-
vének pedig szinte határjelző, új korszakot in-
dító jelentőséget biztosít az a tisztaszándékú 
elgondolás, amellyel nemcsak a mostan élő, ha-
nem a nyomunkba lépő nemzedéket is meg-
győzi a „kézfogás" szükségességéről és egyben 
olyan munkamegosztási tervet tár elénk, amely-
ben minden hasznos egyéni kezdeményezésnek 
teret biztosít, minden munkasikert a nemzeti 
élet s azon át az emberi haladás és feldicsőítés 
előmozdításának érdemével jutalmaz és így 
egyszersmindenkorra véget vet az iránytalan-
ságnak. 

Igaza van, amikor hangsúlyozza, hogy első-
sorban ezen az iránytalanságon kellene segí-
teni; hiszen épp a munkára vágyók erejét pa 
zároljuk el, ha nem a magunk kérdéseivel fog-
lalkoztatjuk őket. Ezt annál is inkább meg kell 
tennünk, mert a neveléstudomány fejlődését és 
az életben való érvényesülését csak azok a ku-
tatások mozdíthatják elő, amelyek az adott 
viszonyokból indulnak ki és alkalmasak köz-
vetlen feladatok megoldására, S az is nyilván-
való, hogy a nekünk megfelelő nevelés alakját, 
amelyet széles kiterjedésű, szervezett — jól el-
rendelt — munkáról lehet csak kidolgozni, raj-
tunk kívül más nem keresi és nem formál-
hatja ki. 

Éppen a nevelés területén különösen szembe-
tűnő, hogy a tudományos munkának az adott 
helyzethez kell alkalmazkodnia; de ugyanany-
nyira világos az is, hogy a tudományosság 
kára nélkül nem hanyagolhatók el az egyete-
mes szempontok sem. Tudomány és élet ugyanis 
annyira összetartoznak, hogy egymást feltéte-
lező viszonyuk tudata — különösen a nevelés 
ügyében — még csak el sem halványulhat ve-
szedelmes következmények nélkül. Ezért nem 
mellőzheti a neveléstudomány az egyetemes 
szempontokat és nem kerülheti ki a sajátos fel-
adatokat sem. így segíti elő minden más tudo-
mánynál hatásosabban a népeknek egymáshoz 
való közeledését ; mert, — amint azt E. Meumann 
ismételten mint tapasztalatát kifejezte,3 a ne-
velés területén mindenki eszményi célra törek-
szik. Ebben van a magyarázata annak is, hogy 
szerzőnk nem magyar neveléstudományról, ha-
nem a neveléstudomány magyar feladatairól 

3 Magam rajzban kíséreltem meg ennek tudatosítását. 
(L. „A Falu" 1922. évi kötet 252—256. 11.) 

beszél. S innen van, hogy a magunk talaján, 
végzett munka is egyetemes szempontokra ve-
zet. azokat ki nem kerülheti, nem módosíthatja-, 
csak sajátos színt adhat nekik. A neveléstudo-
mány emberei tehát mindenütt a közvetlen fel-
adatokkal foglalkozzanak s az egyetemes kér-
déseket is sajátos vonatkozásokban vizsgálják!. 

Magyar feladatok mindazok a tennivalók,, 
amelyek egyedül reánk háramlanak s amelyek 
elhanyagolásából csak nekünk van kárunk. E. 
tennivalók tömegének egyik része inkább iro-
dalmi természetű, a másik feladatkörben pedig 
önálló kutatásra van szükség. 

Nevelésügyi szakirodalmunk fejlődése meg-
kívánja, hogy állandóan lépést tartsunk a ne-
veléstudomány haladásával, azaz alaposan is-
merjük a külföldi tudományos munka eredmé-
nyeit; állandóan tájékozva legyünk a másutt 
folyó mozgalmakról; lássuk tisztán az itthoni 
fejlődés eddigi menetét; vegyünk tudomást 
minden újabb itthoni eredményről és legyenek 
a nevelői gondolkodás széleskörű terjesztésére 
alkalmas művek. 

A nevelésügyi kutatást viszont mindazon te-
rületekre ki kell terjeszteni, ahol eredményeket 
remélhetünk s így voltaképen a neveléstudo-
mány egész munkaterét állandóan figyelemmel 
kell kísérni. Szerzőnk ezt öt kutatni való terü-
letre osztja és joggal reméli, hogy a részlet-
kérdések tömegének feltárása fejleszteni fogja 
a nevelésügyi tudatosságot. Csak ily szak-
irányú és beható kutatások nyomán juthat a 
nevelésen való elmélkedés, a művelődéspolitika, 
valamint a tudományos eredményeket a neve-
lés gyakorlatába átvivő neveléstan a fejlődését 
biztosító és értékét állandósító táplálékhoz. 

A neveléstudomány magyar feladatait egy 
számba véve, kitűnik, hogy az irodalmi termé-
szetű és a kutatási feladatok nemcsak össze-
tartoznak, hanem a két nagy feladat voltaké-
pen feltételezi egymást, mert egyik sem old-
ható meg a másik nélkül. Valóban tömérdeket 
összeírtak tervszerű kutató munka nélkül eddig 
is; ezután is bizonyára írnának. De akkor az 
irodalom ezután sem lenne igazán az, amire 
szükségünk van, nem szolgálhatná a magunk 
szükségleteit. Ha kutatás nem folyik és a ma-
gunk viszonyait fel nem tárja, akkor az iro-
dalmi tevékenységet pusztán csak ötletek vagy 
idegen művek irányítják, egyesek érdeklődése 
vagy kapkodása, mint eddig. Az önálló kutatás 
eredményeképen válnak tartalmasabbá a köz-
lemények, fűződnek közvetlenebbül az itteni 
munkához, lesz kevesebb az ismétlődés és szi-
gorúbb a szerzők önbírálata. A nevelői gondol-
kodást ugyan közvetlenül az irodalom s nem a 
kutatás táplálja, de a kutatás igazítja útba az 
irodalmat azzal, hogy a szükségleteket feltárja. 
Ezért kellene mindkét feladatkörről egyaránt 
gondoskodnunk. 

Nevelésügyi irodalmunk feladatainak kitűzé-
sénél hangsúlyozza a szerző, hogy minél több 
nép köréből valók az itthoni terjesztésre kisze-
melt szakművek, annál jobb, mert annál ke-
vésbbé lesz az idegenből kapott hatás egy-
oldalú. De azért „a német neveléstudomány i s -
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.meretének nem szabad köztünk megfogyatkoz-
nia". Különös alapossággal foglalkozzunk szom-
szédjaink nevelésügyi mozgalmaival is! 

Az itthoni fejlődésbe való tudatos beillesz-
kedés érdekében elsősorban meg kell írni a 
magyar nevelés történetét.1 Ezzel a további 
kufafas Tranyl kapna, a köznevelés munkásai 
látnák a már megjárt utak előnyeit és hátrá-
nyait s kultúrpolitikusaink is tudnák mihez 
kapcsolni szándékaikat. Természetszerűen bele-
tartozik a mi történetünkbe az elszakadt nem-
inagyarok neveléstörténete is. Emellett fontos 
a lapszemle és az évkönyv is, mert fejlesztik a 
magunk között való tisztánlátást és mintegy 
keresztmetszetben mutatják a fejlődés fokát. 

A neveléstudomány fejlődését előmozdító 
kutatásban a feladatok egyfelől a nevelés előz-
ményeire, körülményeire vagy rendeltetésére, 
másfelől lehetőségeire, módjára és eszközeire 
vonatkoznak. 

A nevelői gondolkodás fejlesztésének törté-
netét kutatva, különös érdeklődés illeti azokat 
a helyeket, amelyeknek éppen a nevelői gon-
dolkodás fejlesztése és terjesztése a feladata. 
Az egyetemi és főiskolai neveléstudományi tan-
székek hatásának kimutatása mellett hangsú-
lyozza szerzőnk, hogy „a tanítóképző-intézet 
egész munkája a nevelői gondolkodást ter-
jaszti azzal, hogy azt növendékeiben kifejleszti. 
Itt azonban egy lépéssel hátrább kell mennünk 
s a tanítóképzőintézeti tanárok képzésében kell 
a tanítóság nevelői gondolkodásának forrását 
keresnünk..." 

Kétségtelen, hogy tisztáznunk kell nevelésünk 
alakulását kezdettől máig minden ízében. Kü-
lönösén sürgős azonban a legújabb idők zűr-
zavaraiban való eligazodás, az anyag összesze-
dése. A legközelebbi mult ugyan még az előz-
ményekhez tartozik, de már belevisz a jelenbe, 
a nevelés körülményeinek vizsgálatába. 

Ezeken szerzőnk azokat az adott viszonyokat 
érti, amelyek között az emberek minőségének 
alakulását a nevelés irányítja. 

A nevelés tárgyára vonatkozó kutatások a 
növendékek minőségét és a nemzet állapotát 
vizsgálják. 

Növendéken ma már nemcsak gyermeket és 
ifjat értünk, hanem mindenkit, akire a neve-
lés valamelyik alakja kiterjed. Ha nem tud-
juk, mi lakik növendékeinkben, az erkölcsi ne-
velés feladati legfeljebb csak jámbor szándé-
kot ébresztenek. 

A kutatásnak arra is ki kellene terjednie, 
hogy a gyermeknek mi a hatása a szülők benső 
alakulására. Neveléslélektani szempontból tisz-
tázni kellene a szülők és gyermekek ellentéteit 
is. A nemzet állapotának kikutatása szintén 
fontos, mert ez mértéke és alakítója az egyéni 
környezet minőségének s a nemzet mint egy-
ség, maga is tárgya a nevelésnek. 

A példa jelentőségéből támad az a szükség-
let, hogy a tanító lélektanának kutatása ná-
lunk is meginduljon és mindenféle nevelőre, 

azok egész testi és lelki állapotára és iskolai 
magatartására kiterjedjen már csak azért is, 
mert ha ezt a személyi tényezőt elhanyagol-
juk, szó sem lebet köznevelésünk állapotának 
hű megismeréséről. 

Köznevelésünk állapotáról a nevelésügy szer-
vezetének és az intézmények helyzetének rész-
letes megvizsgálásával nyerünk tiszta képet. 
A szervezeti kérdéseket nem lehet elhanya-
golni, mert a szervezet minősége, közvetlen és 
távolibb vezetőinek a nevelésre vonatkozó áilás 
pontja határozza meg az intézmények belső 
életét, sőt hatását is. 

Az előzmények és körülmények kikutatása 
tárja fel a magyar nevelés történeti kialakulá-
sát és adott mivoltát s ezzel alapot nyerünk a 
végső neveléstudományi feladat megoldására: 
a nevelés magyar rendszerének kiépítésére. Ami 
ugyanis az egyesekre nézve a nevelői eljárás, 
az a nemzetre nézve a köznevelés rendje, a ne-
velésügy szervezete. 

A nevelés magyar módjának és magyar szer-
vezésének kidolgozásával alakulhat csak ki a 
magyar neveléstan, magyar szervezéstan, azaz 
a magyar művelődéspolitika. Magyar nevelés-
tudományról tehát addig nem is beszélhetünk, 
míg rendszeres munkával nem látunk hozzá a 
neveléstudomány magyar tennivalóinak elvég-
zéséhez. Ennek sikere érdekében veti fel szer-
zőnk egy neveléstudományi kutató intézet gon-
dolatát, mely az egész, nagy terjedelmű neve-
lésügyi tudományos munkának középpontja 
lehetne. 

„A nevelői gondolkodás minősége a nevelés 
számára azt jelenti, amit a levegő minden élő-
nek" — olvassuk e könyv 100. lapján. — Itt 
azonban szándékosan hagytam a végére, hogy 
szerzőnk e szép gondolatával zárhassam váz-
latos ismertetésemet. 

Imre Sándor feltétlenül nevelői és tudomá-
nyos — mondhatnám: panpedagógiai — gon-
dolkodása kell, hogy felderítő, serkentő és 
állandóan irányítva-szabályozó hatással legyen 
neveléstudományi mozgalmainkra, mert csak 
így érhetünk el a magyar nemzeti nevelés any-
nyira óhajtott és egyre inkább életkérdéssé 
váló kialakulásához. 

Hirdetés! Tegnap napkelte és napnyugta kö-
zött két aranyórát vesztettem el, mindegyiket 
hatvan gyémántos perc díszítette. Jutalmat nem 
ajánlok, mert, sajnos, örökre elvesztek. 

Luigi Pirandello. 
# 

Ha akarod, hogy szeressenek, szeress elébb 
magad. Seneca. 

# 

A mi iskolánk az öröm helye lehetne. Jegyez-
zük meg jól: mindig az iskola a hibás, ha meg-
szűnik vonzóvá lenni a gyermekre nézve. 

Claparéde. 
* 

4 Ezt úgy, ahogyan ma már lehetséges, csak a szerző 
tudja megírni. Régóta tőle várjuk. 

Nem a szó a fontos, hanem a példa és a cse-
lekvés. Claude Fleury. 
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A HILLEMBI8 NÉPISKOLÁK 
írta : K O H Á N Y I G Y U L A 

Ennek az esztendőnek őszén vonulnak nyűg 
díjba azok a tanítók, akik a negyven évvel ez-
előtt megnyílt millenáris népiskoláknál kezd-
ték nemzetnevelői szolgálatukat. Egy darab 
történelem tűnik el velük a magyar népoktatás 
egéről: illő, hogy megemlékezzünk róluk ós is-
koláikról. 

Tudvalevő, hogy az 1868. évi népoktatási tör-
vény 80. §-a értelmében a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek jogában és tisztében áll bár-
hol, ahol szükségét látja, tisztán állami költsé-
gen a törvényben megszabott népoktatási inté-
zeteket állítani, amelyek a törvény 23—78. 
§§-aiban megszabott módon szervezendök. Ezek 
a törvényes intézkedések a községi népoktatási 
intézetek szervezetét határozzák meg, mely szer-
vezeti rendelkezések közt ott van, hogy az isko-
lákat a község köteles épülettel, bútorral és fel-
szerelésekkel ellátni. Mindamellett, mikor a 
közoktatásügyi kormány 1874-ben az első álla-
mi népiskolákat szervezte, azokat a szó szoros 
értelmében tisztán állami költségen létesítette, 
legfeljebb az új intézetbe beolvadt, régi feleke-
zeti, vagy községi iskolák telkeit és épületeit 
vette át. Nyilvánvaló, hogy ilyen módon a 70-es 
és 80-as években mindinkább romladozott álla-
mi pénzügyek mellett az állami iskolák száma 
alig szaporodhatott számbavehető mértékben. 
Inkább csak egyes kiemelkedhetőbb helyeken, 
mint pl. Zemplénben a Hegyalja központján, a 
Bodrogköz nyílásánál Nagymihályban, Kolozs 
vmegyeben a Kalotaszeg középpontján Bánffy-
hunyadon. A Mezőség szélén és középpont-
ján Kolozson stb. szerveztettek ilyenek s bár 
ezek az iskolák legnagyobbrészt többszörösen 
osztottak voltak, az állami tanítók száma az 
egész országban 30 év multán is alig tett ki töb-
bet néhány száznál, mindenesetre 500-on alul 
volt. 

Ilyen állapotban érte az országot egyrészt az 
1890. évi népszámlálás, másrészt az állami pénz-
ügyek kedvezőbbre fordulása s ennek nyomán 
az 1892-iki valutarendezés. Ez egyrészt lehetővé 
tette, hogy az ország a közelgő ezredéves hon-
alapítási évfordulót jelentős anyagi tőkebefek-
tetést is igénylő maradandó alkotásokkal ünne-
pelhesse meg, addig másrészt az előbbi vesze-
delmes mértékű pusztulás képét tárta a nem-
zetfenntartó alföldi és dunántúli (tehát tulaj-
donképen a mai csonkamagyarországi) ma-
gyarság elé abban a tekintetben, hogy a Felvi-
déken, a Délvidéken és különösen Erdélyben a 
nemzetiségi tömegek közé ékelt magyar szórvá-
nyok immár a teljes beolvadással fenyegető 
pusztulás szélén állanak, mert anyagi erejük 
csekélysége sem papi, sem tanítói állások szer-
vezésó-- n teszi őket képessé: A népben ősz-

elő lelki vigasz és tudás utáni vágy 
telenül, sőt esetleg egyenes akara-
is a nemzetiségi egyházak által 
elybeli idegen nyelvű templomok-
ba kényszeríti. 
arra indította az ezredéves ünnep 

előkészítési munkálataival megbízott ország-
gyűlési bizottságot, hogy az ezredév megünnep-
lését hirdetni hivatott alkotások közé 400 új 
állami népiskola létesítését is beiktassa, azzal 
a határozott kijelentéssel, hogy azok az isko-
lák elsősorban az országnak olyan helyiségei-
ben szervezendök, amelyekben az 1890. évi nép-
számlálás legalább 100 magát magyarnak valló 
lelket talált, amely helységekben azonban 
ugyanekkor a megfelelő magyar népiskola nem 
volt meg. Nem lehet ezt a tényt ós előfeltételt 
eléggé hangsúlyozni. — Az utóbbi időben 
ugyanis mind divatosabb szólammá válik an-
nak hirdetése, hogy a háború előtti magyar kor-
mányzat a nemzetiségi vidékek kultúráját istá-
polta a magyar alföldi lakosság rovására. — 
Az előrebocsátottakból kétségtelen, hogy ez a 
vád így a maga ridegségében nem bír alappal. 
Nem a nemzetiségi vidékek, mint idegenek, ha-
nem az ott pusztuló, veszendővé válni kezdő 
magyarság megmentését célozta ez az akció. 
Ez az igazság. 

Az iskolák szervezésének munkája a millená-
ris bizottságnak Thaly Kálmán indítványára 
hozott elvi határozata után azonnal megindult. 
Kiderült, hogy szinte kivétel nélkül minden köz-
ségben, amelyet a népszámlálási adatok isko-
lahelyül kijelöltek, a magyar iskolának múltja, 
a legtöbb helyen anyagi alapja: telke s esetleg 
— olyan amilyen — épülete is van, csak a lakos-
ságról tünt ki, hogy „új nép jött az avatag he-
lyébe és a régi — névben él csak — többé nincs 
jelen.. ." Dehogyis nincs: ott volt az mind, de 
még 10 esztendővel később is megtörtént, hogy 
az egyik kolozsvármegyei faluban, ahol az 1890. 
évi népszámlálás már nem talált 100 magyart s 
így nem is kapott millenáris iskolát: az új tan-
felügyelő látogatása alkalmával megkérdezte 
az első embert, akivel találkozott: 

— Merre találom a bírót?! 
— Magam vagyok, uram, — felelte a kér-

dezett. 
— Hogy hívják, bíró uram?! 
— Szabó Mihálynak, uram. 
— Maga magyar?! 
— Nem, uram, mi oláhok vagyunk! 
S így folyt a beszélgetés tovább, tiszta ma-

gyar nyelven a bíró és a tanfelügyelő közt Ber-
kenyesen 1905-ben, de 15 éven aluli gyermek 
már alig volt olyan található, aki magyarul 
tudott volna — s még három esztendőbe telt, 
amíg Berkenyesen meg tudtuk nyitni az állami 
iskolát! Ekkor ugyanis már nem csinálták eze-
ket „tisztán állami költségen", hanem igénybe 
vette a kormány az összes megszerezhető köz-
ségi hozzájárulásokat s csak természetes, hogy 
Berkenyesen ilyenekre a képviselőtestület nem 
volt kapható. 

Azokon a helyeken, ahol a magyar (legna-
gyobbrészt ref., vagy unit.) hitfelekezeteknek 
a múltban volt elemi iskolája, rendesen annak 
állami kezelésbe vétele volt az állami iskola 
szervezésének formája akként, hogy a felekezet 
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átadta az államnak használatra az iskola telkét 
a netalán rajtalévő épülettel s annak ellenében 
az állam vállalta, hogy küld az iskolába az 
illető felekezethez tartozó, kántorságot végezni 
tudó és vállalni kötelezett férfitanítót, ami min-
denütt meg is történt. Amint már említettem, 
az iskolák olyan helyeken nyíltak meg, ahol 
legalább 100 magyar lélek volt, de azoknak nem 
volt eddig iskolájuk, természetes tehát, hogy 
ezek közt cSak csekély számmal akadtak olya-
nok, ahol a magyar lelkek száma ezrekre rú-
gott, mert hiszen ezek a maguk erejéből szinte 
kivétel nélkül tartottak fenn magyar iskolát. 
Minthogy pedig a mindennapi tankötelesek szá-
ma az egész lakosságnak kb. 11 százalékát teszi, 
nyilvánvaló, hogy ahol a magyar lakosság 
száma nem érte el az 5G0-at, ott a magyar tan 
kötelesek nem is tudták teljesen megtölteni az 
állami iskolát, s mivel az a nemlétező községi 
iskolát pótolta, a dolog természetből folyt, hogy 
a többséget alkotó nemzetiségi lakosságnak a 
saját felekezeti iskolájában el nem férő tanköte-
les-többletét maga a közigazgatási hatóság 
kényszerítette be az állami iskolába, amely te-
hát nem azért volt tisztán magyar tanítási 
nyelvű, amit ma az utódállamok intézői szerve-
zőire ráfognak, hogy t. i. a nemzetiségeket 
akarta volna vele a magyar kormányzat elma-
gyarosítani, hanem, azért, mert tisztán magya-
rok számára létesült s a nemzetiségi gyerme-
kek csupán szüleik önkéntes akaratából, vagy 
a nemzetiségi iskola férőhelyhiányából szárma-
zott kényszerűség folytán jártak csak oda. Már-
pedig: volenti non fit injuria, — aki valamit 
önként vállal, azzal jogtalanság nem történik, 
nem történt a kényszerbeírottakkal sem, mert 
pusztán szüleiktől függött, hogy gyermekeik ré-
szére a saját felekezeti iskolájukat kibővítsék, 
ha mindenáron mentesíteni akarták volna őket 
a magyar nyelven való tanítás kényszerűsé-
gétől. 

Tehát: az új iskolák az 1895. és 1896. években 
megnyíltak és megkezdték áldásos működésü-
ket. Ott, ahol ez okvetlenül szükséges volt, azaz 
csak valamennyire is megfelelő iskolai épüle-
tet sem a régi felekezeti iskolától átvéve, sem 
bérben, vagy ajándékban (mert ilyen igen szép 

számmal került a helybeli birtokosok áldozat-
készségéből!) nem lehetett kapni: az állam 
azonnal új iskolaépületet is emelt, akár a fele-
kezettől átvett, akár bérelt telek állott csak 
az új iskola részére rendelkezésre. 

A négyszáz új iskola több mint hatszázzal 
szaporította az állami tanítók számát. Ezek-
nek egy igen csekély része az államosított fe-
lekezeti iskolák átvett tanítóiból került ki, 
más részét a tanfelügyelők javaslatára, a kör-
nyékbeli felekezeti iskolák kiválóbb tanítóiból 
válogatták ki. Ez a két kategória természete-
sen már régebben kidőlt a sorból, a hatszáz új 
állami tanító legnagyobb része azonban kezdő 
volt, akik az 1893. évi XXVI . tc-be iktatott 
első államsegély-törvény hatása alatt hirtelen 
megtelt tanítóképzők legfiatalabb rajaiból ke-
rültek ki az 1895. évi és 1896-ban megnyílt 
iskolákba s onnan, ha kiváltak az idők folya-
mán, a nagyobb helyeken — a későbbi idők-
ben mind tömegesebben — megnyílt állami is-
kolákba, mint Kolozsvárra, Kispestre, Kas-
sára, Nagyváradra, Máramarosszigetre, stb.— 
azok részére pedig, akiket az 1918. évi össze-
omlás is a régi helyükön talált még, a meg-
szálló hatóságok tették kényszerszükséggé a 
Csonkamagyarországon való elhelyezkedést. 
Ök azok, akik az idei év végével búcsúznak az 
iskolától. Egy darab történelem vonul ki ve-
lük a magyar népoktatás életéből. Illő, hogy 
meghajtsuk előttük a tisztelet zászlaját. 

Ez volt célja ezeknek a szerény soroknak, 
melyeknek írója szolgálatának első harmadá-
ban együtt működött velük a végeken, látta 
nemes törekvéseiket, az azok nyomán mind ha-
talmasabb sikerekben kifejtett eredményeket, 
amelyek akkor és ott, amikor és - ahol megter-
mettek, egy boldog korszaknak sok reményre 
jogosító hajtásai voltak, — de úgy érezzük, 
hogy illő megbecsülni emléküket s példát 
venni lelkesedésükből a mai fiataloknak is. 
A most nyugdíjba vonuló millenáris tanítók-
nak ez a csonka haza nyújt most, ha nem is 
gondtalan, de mégis nyugodt pihenést, azért 
utolsó leheletükig, még nyugdíjaztatásuk után 
is, erejükhöz mérten szolgálják a haza szent 
ügyét! 

AZ ISKOLAI ICI:\I> TÖRVÉNYES VÉDELME 
írta : BÉKEFI JÓZSEF dr 

Sokszor a legjobb tanítóval is megtörténik 
— különösen falun —, hogy egyik-másik belá-
tás nélküli lelkületű szülőtől bántalmazásban 
részesül: az elfogult, indulatos szülő beront az 
iskolaierembe és — sikerül hatalmas rést ütnie 
a tanítói tekinfélyen még a tanító tapintatos 
eljárása esetén is. Ha nem is használ az iskolai 
rendet megzavaró egyén becsületsértő kifejezé-
seket, de mégis sokszor olyanokat mond, ami a 
tanítói tekintélyt mélyen sérti. Lehet, hogy a 
tanító felszólítása is hiábavaló: nem távozik 
a tanteremből. 

Megtörténik gyakran az is, hogy a szülő (ne-
velő) a tanító intézkedését nevetségessé teszi, 

tízembehelyezkedésre biztatja a tanulót^sőt az 
intézkedését meg is hiúsítja: a tanító által a 
tanulónak adott parancsot az erősebb jog fel-
használásával egyszerűen megsemmisíti. 

Nem részletezem, hogy mit jelentenek ezek a 
tanítói tekintély szempontjából, milyen hatást 
jelentenek a tanító lelkiállapotára, — csak uta-
lok azoknak az eseteknek emlékére, amelyet — 
sajnos — igen sokan tudnak működésükből fel-
eleveníteni. 

Távol áll tőlem annak állítása, hogy minden 
apróságból „esetet" csinálunk, sőt: sokszor hasz-
nosabb az elhallgatás, az észre nem vevés, — 
hanem igenis van vigy, hogy nem lehet kitérni, 
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keresni kell a nyilvánosan megsértett tanítói 
tekintélyre az orvoslást! Hogy mikor kell al-
kalmazni az egyiket s mikor a másikat, erre 
nézve útmutatást csak a körülmények, a józan 
megfontolás, meg a tapasztalat adhatnak. 

Igen ám, de hogyan keressem az igazamat? 
A megtörtént sérelem nem oly súlyos, hogy az 
bíróság előtti eljárást igényelhetne. Oda tehát 
hiába megyek. 

Van ám azonban legtöbb vármegyében sza-
bályrendelet az iskolai rend védelmére! 

Érdekes, hogy ennek létéről csak igen kevesen 
tudnak azok, akiknek tudni kellene! (Ezt tan-
ügyi pályámon szerzett közvetlen tapasztala-
tomból állítom.) Sőt nem is tudok arról se, 
hogy ezt a kérdést valamikor ismertették volna. 

Ezért hiszem, hogy a téma feldolgozásával 
hasznos szolgálatot végzek s közismertté tehe-
tem az eddig ismeretlen rendelkezéseket, első-
sorban a tanítóság érdekében. 

# 

Tehát — szabályrendelet gondoskodik a ta-
nítói tekintély védelméről. 

Mielőtt még ennek teljes szövegét adnám, rá-
mutatok az eljárás előnyeire. Elsősorban az, 
hogy községeinket tekintve, a főszolgabíró ha-
táskörébe tartozik a kihágás elbírálása. A já-
rási főszolgabírói hivatal legtöbbször kö'zelébb 
van, mint a bíróság székhelye és az ügy befeje-
zése is gyorsabb. Tehát gyors és alapos lehet 
az eljárás. Ez az, amire pedig a megsértett ta-
nítói tekintélynek szüksége van. Azután a fő-
szolgabíró az egyéneket is talán ismeri, eljárá-
sát ehhez képest végezheti: nagyobb elégtételt 
szolgáltathat egy megfelelő elintézés (a sérel-
met elkövetőnek meggyőzése, szükség szerinti 
megdorgálása, bocsánatkérés stb.), mint a ki-
szabott büntetés. A főszolgabíró állandóan 
érintkezik is a falu lakosságával, sokszor van 
helyszínen is, felhasználhatja ezeket az alkal-
makat, hogy egy-egy helyén alkalmazott mon-
dattal hatásosan utaljon az „esetre" s használ-
jon a tanítónak. Ssép példákat tudok erre. 

A másik, amire a figyelmet fel akarom hívni: 
a szabályrendeletek az 1898-as évekből valók 
túlnyomóan, milyen szép az, hogy már ekkor 
érzékük volt az embereknek ilyen dolgok iránt! 
A megszövegezés nagyon jó, szinte mindenre 
kiterjeszkedő. 

No de nézzünk már egy ilyen szabályrende-
letet teljes szövegével. (Az alábbi Zala várme-
gyé-é.) 

„SZABÁLYRENDELET 
az iskolai rend védelme tárgyában. 
1. Amennyiben súlyosabb beszámítás 

alá eső bűncselekmény nem forog fenn, ki-
hágást követ el és 100 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő: 

a) aki valamely nyilvános iskola tanhelyi-
ségében a tanítás ideje alatt engedelem nél-
kül bemegy és a tanítást szándékosan bár-
mily módon megzavarja, vagy pedig onnét 
az illető tanár, tanító, vagy helyettesének 
felhívására azonnal nem távozik, 

b) aki az iskola bármily helyiségében a 

tanulók előtt erkölcstelen, vagy oly kifeje-
zést használ, vagy pedig oly magaviseletet 
tanúsít, mely a tanári, vagy tanítói tekin-
télyt sérti vagy kisebbíti, 

c) aki a tanulóra vonatkozó jogos taní-
tói intézkedést szándékosan meghiúsítja, 
vagy a tanulót az ily intézkedéssel szemben 
engedetlenségre bírja. 

2. A pénzbüntetés az illető iskola javára 
fordítandó és behajthatatlanság esetén az 
1879: XL. t.-c. értelmében elzárásra változ-
tatandó át. 

3. A jelen szabályrendeletbe ütköző ki-
hágások elbírálásánál 38547/1880. sz. belügy-
miniszteri rendelettel kiadott eljárási sza-
bályok követendők. Ezen szabályrendelet 
hatálya a vármegye egész területére kiter-
jed." 

Zala vármegyének e szabályrendelete 1899 
szeptember 11-én kelt. 

* 

Ha más vármegyék hasonló tárgyú szabály-
rendeletét vizsgáljuk, nagy eltéréseket nem lá-
tunk. Legtöbbjében megtaláljuk azt az utasí-
tást, amely az érdekelt tanító feljelentésére az 
illető tanintézeti igazgatóság, vagy felügyelő 
hatóság felhatalmazása folytán indítható meg. 

Némi eltérések az alábbiak: 
Bihar vármegye szabályrendelete kifejezetten 

kimondja, hogy „az iskola udvarán és annak 
közelében", tehát nemcsak a tanhelyiségben el-
követett megzavarás is számításba jön. 

Csongrád vármegye szabályrendeletében nem-
csak az „erkölcstelen" kitételt találjuk meg az 
iskolában használt kifejezésre, vagy tanúsított 
magaviseletre vonatkozólag, hanem ezt is: „mely 
azok (t. i. a tanulók) erkölcsi érzetét sérti." 

Jász-Nagykún-Szolnok vármegye új szabály-
rendelete 1928-ban kelt s a pénzbüntetés hatá-
rát 40 pengőben állapítja meg. 

Érdekes és egyedülálló Nógrád vármegye 
szabályrendeletében foglalt következő rész: 

„3. Az, aki ezen szabályrendelet alapján 
kihágásnak minősített cselekmények bár-
melyikéért büntetve volt, — amennyiben 
ugyanazon tanévben ezen szabályrendeletbe 
ütköző kihágást követne el, 2 napig terjed-
hető elzárással és 10—100 K-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő." 

A pénzbüntetést legtöbb vármegye az iskola 
alapja javára, némelyik a község szegényalapja 
vagy pedig közművelődési egyesületek javára 
fordítja a szabályrendeletek szerint. 

A szabályrendeletek túlnyomóan az 1898— 
1900. évekből valók. (Az 1923. évi X X X V . t.-c. 
egyes vármegyék közigazgatását ideiglenesen 
egyesíti s ennek értelmében az érvényben volt 
szabályrendelet helyébe az egész törvényható-
ság területére hatályos egységes szabályrende-
letet hoztak. Ezért találunk itt újabb keletűt.) 

Talán nem lesz haszontalan, ha az egyes me-
gyékről tudomásra jutott szabályrendelet ada-
tait (mikor és milyen szám alatt hozták) alább 
felsorolom. Vas megyében hivatalos értesítés 
szerint — nincs ilyen szabályrendelet.) 
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Abaúj-Torna vm. 1898 okt. 18. 464. kgy. szám. 
Baranya vm. 1898 ápr. 12. 106. kgy. sz. 
Bács-Bodrog vm. 1898 febr 22. 15. kgy. sz. 
Békés vm. 1899 május 29. 148. sz. 
Bihar vm. 1899 dec. 20. 1119/188. biz. sz. 
Borsod-Gömör-Kishont vm. 1900 jún. 11. 422. 

kgy. sz. 
Csanád-Arad-Torontál vm. 1899—389. kgy. he-

lyett 1925 jan. 12. 6/1925. kgy. sz. 
Csongrád vm. 1908 okt. 22. 382. kgy. sz. 
Fejér vm. 1898 okt. 3. 361. kgy. sz. 
Győr-Moson-Pozsony vm. 1925 503. biz. sz. 
Hajdú vm. 1898 febr. 11. 18/1323. kgy. sz. 
Heves vm. 1905 márc. 27. 239. kgy. sz. 
Jász-Nagykún-Szolnok vm. 1928 március 20-

6384. kgy. sz. 
Komárom vm. 1898. nov. 3. 378. mb. sz. 
Nógrád és Hont k. e. e. vm. 1898 máj. 27. 119. 

kgy. sz. 
Somogy vm. 1899 febr 6. 6/44.424. sz. 
Sopron vm. 1898. máj. 31. 69. B. Gy. sz. 
Szabolcs és Ung k. e. e. vm. 1898 máj. 11. 189. 

B. gy. sz. 
Pest vm. 1898, 138. kg. sz. 
SzatmárTTgocsa és Bereg k. e. e. vm. 1898 

máj. 5. 58/bjkv. 
Tolna vm. 1898. márc. 31. 21. rkgy. sz. 
Veszprém vm. 1924 márc. 10. 652. jkv. sz. 
Zala vm. 1899 szept. 11. 26.594/899. 22. bjk. sz. 
Zemplén vm. 1902 szept. 30. 412/1902. sz. 
A rendelkezésre álló adatok alapján megálla-

pítható, hogy a törvényhatósági jogú városok 
közül csak kevés hozott ilyen szabályrendele-
tet. (Mindössze Szegedéről, Székesfehérváréról 
és Kecskemétéről tudok, előbbié 1898 június 
23-án kelt 227. kgy. a., Székesfehérváré 1898 

május 26-án 195. sz. a. és Kecskemété 1897. évi 
szeptember hó 23-án 18.380/1897, sz. a.). « 

Még megemlítem, hogy a pénzbüntetés nagy-
ságának kiszabásánál az 1928. évi X. t.-c. 15. sza-
kaszában foglaltak az irányadók: Ha a pénz-
büntetést az 1921. évet megelőzőleg alkotott jog-
szabály határozta meg, ugyanannyi számú 
pengő állapítandó meg, ahány számú korona 
volt, vagy ahány számú koronának felelt meg 
az eredetileg meghatározott összeg. 

Mivel a szabályrendeletek túlnyomóan ebből 
az időből valók s azokban 100 K-ig (50 frt) ter-
jedő büntetés, ez ma 100 P-t jelent. 

Az 1921. évnél később alkotott jogszabályban 
meghatározott pénzbüntetés legmagasabb ösz-
szege 200 P, azonban azt az összeget, mint amek-
kora a fenti törvény hatályba lépését közvet-
lenül megelőző időben hatályos jogszabály 
alapján megállapítható volt, — nem haladhatja 
meg. 

Látjuk tehát; hogy már csak a pénzbüntetés 
nagyságának kiszabásánál is elég súlyos eszköz 
áll rendelkezésre az elkövetett sérelem megtor-
lásául. 

* 

Témám befejezéseképpen tanácsolnám: igye-
kezzék minden iskola vármegyéjének e szabály-
rendeletét megszerezni. (Célszerű lenne, ha a 
vármegyei tanítóegyesület gondoskodna erről s 
sokszorosíttatná.) 

Ismertessük azután tartalmát kivált a fel-
sőbb osztályokban. Ezzel és a tanterem falára 
való odaillesztésével terjeszthetnénk ismeretét 
s ez csak hasznot hozhat a tanítóság tekintélyé-
nek. Ennek emelése pedig közérdek. 

A GYERKEK TÉVED, KÉPZELŐDIK VAGY FÉL 
í r ta : S Á R K Ö Z Y I S T V Á N N É 

A hazugság — mint tudjuk — az igazmondás-
nak, a valóság képének ellentéte. De mi az igaz-
ság, mi a valóság? Az igazság és valóság annak 
a világrendnek visszatükröződése, amelyben 
elünk. Más azonban a felnőtt ember világa és 
más a gyermeké. Más világban él a felnőtt, 
másban a gyermek. A felnőtt már elfelejtette a 
maga gyermekvilágát, már nem emlékszik an-
nak furcsaságaira, meseálomszerűségeire. A 

szürke világban, az egyhangú hétköznapokban 
élő felnőtt így nem igen érti meg a gyermeket, 
akinek lelke tele van a maga külön világa el-

képzeléseivel, álomképeivel, alakjaival, angya-
laival, ördögeivel, embereivel, állataival, színei-
vel, i l latával. . . 

Ebben a mesék és elképzelések világában élő 
•és kalandozó gyermek, amikor gondolkozik, a 
maga külön világában jár az esze; amikor be-
szél, a maga külön világa nyelvét használja, a 
maga világa nyelvén szól a maga világa alak-

jaihoz s igazodik e világa történéseihez. A kis-
gyermek ebből a maga külön világából csak ak-
kor zökken ki, amikor mi felnőttek avatkozunk 
az ő életébe, mi szólunk hozzá s kívánunk, kö-
vetelünk tőle valamit. Ilyenkor szokott azután 

szegényke merően csodálkozni azon. hogy mi-
lyen különösek is vagyunk mi felnőttek, az 
édesanya, édesapa, a nénik és a bácsik; milyen 
furcsa gondolataink vannak s milyen furcsát 
kívánunk mi tőlel! 

A felnőtt egyén hajlandó pálcáttörni a kis-
gyermek kijelentései, a világról való eszmélése, 
felfogása fölött s igen gyorsan hajlandó a gyer-
mek előadását, beszédjét rideg fölénnyel hazug-
ságnak bélyegezni, holott, ha a kisgyermeknek 
is módjában lenne a felnőttek észjárása, kije-
lentései fölött véleményt mondani, valószínűleg 
gyakran el lennénk mi is marasztalva a hazug-
ság vádjában. Mert: — mi az egyik világnak 
reális valóság, a másiknak esetleg szemfény-
vesztés, látszat, és — hazugság Értsük tehát 
meg: a kisgyermek nem hazudik, legföljebb más 
nézeten van, mint mi; legföljebb véleménye nem 
egyezik meg a mi, a felnőttek valóságérzésével, 
épp ezért a kisgyermek legföljebb — téved. Té-
ved pedig, Tnert nem ismeri a felnőttek világá-
nak törvényszerűségeit s a maga külön világá-
ból hozott gondolatokkal, érzésekkel, vágyakkal 
és kívánságokkal akar a mi világunkban eliga-
zodni. 
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A gyermeklélek másik megnyilvánulása, hogy 
a mi valóságvilágunkat igyekszik átvinni a 
maga gyermeki lelkivilágába. í g y alkot a mi 
valóságvilágunk alkatelemeiből mesevilágot, 
amikor képzeletében mindent megelevenít, meg-
személyesít, amikor minden látott-hallott vagy 
elképzelt esetet, cselekedetet, történetet a maga 
világa „valóságává" alakít át, lelki élménnyé 
dolgoz fel, többnyire önmagát téve az élinény-
nyé hevült elképzelések hősévé. Ez a világ az ő 
játékvilága. Játékszerei az eszközök, melyek se-
gítségével a mi valóságvilágunk bevonul az ő 
képzelet- és élményvilágába. Ez a jelenség ben-
nünket felnőtteket, szülőket, nevelőket nagy óva-
tosságra kell hogy intsen. Mindaz ugyanis, ami 
a gyermeki lélek megnyilatkozásaiban eltér, 
a m i valóságról alkotott felfogásunktól és ér-
zéseinktől, a gyermek lelkivilágának szabályai, 
életformái szerint tulajdonképen színvalóság s 
csak a mi — felnőttek — nézete, észjárása sze-
rint esik távol attól s ölti a valóság, az igazság, 
az igazmondás ellentétének a valótlanság képét 
magára. A gyermekben tehát, amikor az ő gon-
dolat* és érzelemvilága így eltér a mi, a való-
ságról alkotott általános véleményünktől, tulaj-
donképen nem holmi tudatos, vagy beteges ha-
zudozási hajlam dolgozik, hanem a gyermeki 
lélek nagyszerű alkotó mechanizmusa, amely a 
mi valóságjelenségeinket átveszi, átkölti a 
maga világa mese-álomjelenségeivé, képeivé, 
alakjaivá. Ebből az átvitelből, átköltésből, mely 
folyamatban döntő szerepe van a gyermek já-
téktevékenységének, alakul ki a gyermeki lélek 
nagy, színes, illatos élményvilága; az a nagy 
lelki anyagtartály, mely a későbbi, felnőtt kor-
ban a magasabbrendű lelki munka, alkotás ki-
meríthetetlen kincsesbányájává válhat, forrá-
sul szolgálhat. A nagy költők, írók, művészek 
alkotótehetsége kivétel nélkül a gyermekkornak 
ebben a gazdag és színes élményvilágában gyö-
kerezik. A legszebb költemények, elbeszélések, 
képek, stb. művészi elemei a gyermekkor ezen 
élményvilága útján rakodtak le a költők, írók, 
művészek lelkébe — mint a föld gyomrába a 
kőszénné átalakult sok évezreddel azelőtti nap-
fény — s a költők és művésztársaik alkotásai-
kat általában már csak mint meglevő, kész 
anyagot emelik ki lelki tartályukból s formáz-
zák (az egyéni formanyelvet kell csak megtalál-
niok) akkor, amidőn szavakba, színekbe, ala-
kokba, melódiákba öntik azokat. Egy világhírű, 
francia festőművészről maradt fenn, hogy di-
csősége tetőpontján messze eső szülőfaluja felé 
fordulva, gyakran sóhajtott fel így: — Vájjon 
mikor fogom megvalósítani gyermekvilágom 
minden nagyszerű álmát? 

A gyermek a maga képzelt világában, illúziói-
ban él. A nevelés feladata fokozatosan átvezetni 
az ő képzelt mesevilágából a mi reális világunk-
ba, amit az életre való előkészítésnek is szok-
tunk nevezni. Ez az átvezetés, illetve előkészítés 
bizonyos fokú lelki kényszert jelent a gyermek-
re, éppen ezért a nevelő beavatkozása legyen 
mindenkor tapintatos, finom, minden nyerseség-

től és brutalitástól mentes, hogy a gyermek mi-
nél kisebb lelkirázkódás, minél kevesebb felál-
dozása árán közeledjék a mi reális életünk felé. 
Alapelvül lebegjen a szemünk előtt: a gyerme-
ket semmiféle megnyilatkozásban nem szabad 
leinteni, vagy megszégyeníteni; nem szabad a 
mi reális életünkbe való bevezetést olymódon 
keresztülvinni, hogy a gyermek kénytelen le-
gyen az ő képzelt világából kiábrándulni s illú-
zióitól elfordulni. Gazdagítsuk tehát lelkét reáli-
tásokkal anélkül, hogy ezzel megbénítanánk lel-
ki alkotóképességét, fantáziájának szárnyalását, 
élményvilága színes elevenségét. Helytelen ne-
velési móddal ki lehet ölni a gyermeki lélek 
minden poézisét, míg a nevelés helyes módjával 
és eszközeivel a reális életbe való fokozatos be-
vezetés mellett meg lehet őrizni a gyermeki lé-
lek alkotó tehetségének minden őserejót. A he-
lyes nevelés előmozdítja a lélek ezen párhuza-
mos fejlődését, a helytelen nevelési mód kiöl-
heti, kipusztíthatja a gyermeki lélek színes és 
illatos virágait, az — élményvilágot. Igen gyak-
ran így csak a nevelés kérdése, hogy kiből lesz 
szürke tucatember, kiből pedig felsőbbrendű 
egyéniség, alkotó zseni. Vigyázzunk tehát na-
gyon, nehogy az úgynevezett hazudozási haj-
lam népszerű „kezelésével" elfojtsuk a gyermek 
élményvilágának ragyogó poézisét s ezzel kiöl-
jük, kipusztítsuk lelkéből az alkotó tehetség ős-
talaját! 

Azonban kétségtelen, hogy kifejlődhet a gyer-
mekben bizonyos hazudozási hajlani az úgyne-
vezett bűntudat alapján — félelemből. A gyer-
mek érzi, hogy rossz fát tett a tűzre s fél a — 
büntetéstől. A gyermeki hazudozásnak tehát 
úgyszólván egyetlen inditóoka: a büntetéstől 
való félelem s célja: elkerülni a büntetést. Pl. 
az utcán elbámészkodik valamin, vagy beszédbe 
elegyedik a másik gyerekkel s elkésik az iskolá-
ból. Félvén a büntetéstől, azzal áll elő, hogy 
édesanyja nem keltette fel. Ezek az ártatlannak 
látszó hazudozások támadják meg idővel a leg-
komolyabban a gyermeklelket s teszik a gyer-
meket minden bűnre hajlamossá, épp ezért ezek 
ellen a nevelőnek a legerélyesebben fel kell 
lépni. Kérdés: hogyan? Azt mondtuk: a gyer-
mek hazudik, mert — fél. A félelmet viszont csak 
a nevelés helytelen eszközei olthatják a gyer-
mekbe. A gyermek esak egy módon formálható 
lelkileg: példaadással s állandó, de gyöngéd be-
folyással. Előfordulhatnak ugyan esetek, ami-
kor szigorúbb fenyítés nem mellőzhető, soha-
sem tévesztendő azonban szem elől az, hogy gya-
kori s kellőleg meg nem okolt fenyítéssel köny-
nyen eldurvíthatjuk a gyermek erkölcsi érzékét 
s kitűzött célunkkal épp ellenkező eredményt 
érhetünk el. A gyermeket már egész kiskorától 
kezdve arra kell szoktatni, nevelni, hogy bármit 
követ el, őszintén vallja meg, lássa be, hogy 
helytelenül cselekedett, bánja meg s ígérje meg, 
hogy máskor nem fogja megtenni. Az ily beval-
lás, belátás, őszinte megbánás és ígéret, melyek-
nek természetesen maguk után kell vonni a meg-
bocsájtás kiengesztelődését, sokkal nagyobb lel-
ki tisztulást jelent a gyermekre, mint a legbru-
tálisabb testi fenyítés. A testi fenyítés meg-
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alázza s konokká teszi, a megbocsájtás lelkileg 
felemeli s őszintévé teszi a gyermeket. 

Az ily gyöngéd nevelési módszerhez szokott 
gyermek önérzete fokozódik s igyekszik kerülni 
a. helytelen és tiltott dolgokat s ha véletlenül 
mégis beleesik valami kisebb vétségbe, nem ne-
hezedik lelkére a büntetéstől való félelem ér-
zése s így nem a tagadás és hazudozás eszközé-
hez folyamodik, hanem őszintén beismeri hibá-
ját, bocsánatot kér s megígéri, hogy máskor 
nem fogja azt elkövetni. 

Feltehető azonban a kérdés: a fentebb kifej-
tett nevelési módszer keresztülvihető-e minden-
kor, másszóval: van-e annak gyakorlati jelen-
tősége? 

Annyi bizonyos, hogy a nevelőnek a többek 
között óriási leleményességre van szüksége, 
hogy a nevelés fent érintett finom, lelki eszkö-
zein kívül ne legyen kénytelen a fenyítés, a 
megtorlás egyéb eszközeihez is nyúlni. A ne-
hézségek előtt nem szabad azonban meghátrál-
nunk. A nevelőt működésében a legkisebb mér-
tékben sem befolyásolhatja annak mérlegelése, 
hogy van-e mindenkor gyakorlati jelentősége a 

nevelés fenti elveinek s lelki eszközeinek? Tud-
juk mindannyian, hogy földi életünk célja nem 
egyéb, mint előkészülés túlvilági életünkre — 
lelkünk tökéletesítése által. Azt is tudjuk, hogy 
a gyarló ember a lelki tökéletességnek ezt a fo-
kát alig érheti el itt a földön. De minél inkább 
tisztában vagyunk ezzel, annál nagyobb vágy 
űz és sarkal a lelki tökéletesség megközelíté-
sére. Ugyanígy van ez a nevelés nagy kérdésé-
vel is. Bármennyire is képzelné azt valaki, hogy 
a fent vázolt lelkinevelés elveit lehetetlen min-
denkor maradék nélkül érvényesíteni, mégis a 
legnagyobb helytelenség lenne annak alapelvei-
től eltérni, mert a nevelés terén is egyedül ak-
kor felelhetünk meg hivatásunknak, ha — mint 
a saját lelkünk tökéletesítésénél — eszményi cé-
lokat tűzünk magunk elé. S ez az eszményi cé-
lok felé törekvő nevelés munkája akkor is érté-
kes és eredményes lesz, ha egyelőre nem min-
denben tudta megközelíteni kitűzött célját. Kü-
lönösen akkor kell az ily nevelő munkáját ered-
ményesnek mondani, ha elgondolkozunk azon, 
hogy: vájjon meddig juthatott volna az esetben, 
ha nem lelkesítette volna az eszményi célok 
felé törekvés szent hevülete. 

A T 1 J I Í T Ó K H í T r C í D Í J r C í Y E 

Ebben a cikkben a tanítóság (tanítók, tanító-
nők és óvónők) és ezek hozzátartozói ellátási 
(t. i. nyugdíj, özvegyi nyugdíj, nevelési járu-
lék stb.) ügyeire vonatkozó s ezidőszerint ér-
vényes jcgállapotot igyekszünk — dióhéjba 
foglaltan — ismertetni. A tanítóság az ellátás 
szempontjából négy csoportba osztható, éspedig: 
Az állami (valamint a közalapítványi és kincs-
tári) tanítók az 1912. évi LXV. t.-c. rendelkezé-
sei alá tartoznak s ellátásukat az államkincs-
tárból (vagy az illető közalapból) kapják; a 
nem állami tanítók (úgymint a községi, fele-
1 ezeti, egyesületi és magániskolák tanítói) a 
Nem Állami Tanszemélyzet Orsz. Nyugdíjinté-
zetébe tartoznak s az 1914. évi X X X V I . t.-c. 
rendelkezései alá esnek; a székesfővárosi ta-
nítóság az 1917. évi 751. Közig. sz. Szabályren-
delet szerint kapja ellátását, mely a székesfő-
város közpénztárát terheli s végül az állam-
vasúti és vasgyári tanítók a M. Kir. Állam-
vasutak Nyugdíjintézetébe tartoznak s rájuk 
nézve ennek alapszabályai irányadók. Az 
említett jogszabályok az idők folyamán több 
ízben módosíttattak és kiegészíttettek. A köz-
szolgálati alkalmazottak nyugdíjügyeinek ál-
talános rendezése folyamán azonban nemcsak 
a fentemlített tanszemélyzeti kategóriák, ha-
nem az összes közszolgálati ágazatok — a 
nyugdíj szempontjából — viszonosságba hozat-
tak egymással, a különböző nyugdíjintézetek 
jogszabályai pedig a lehetőségig egységes ren-
dezést nyertek. 

Az ellátásnak két tényező az alapja: a be-
számítható szolgálati idő és a tényleges szolgá-
latban utoljára élvezett fizetés, illetve az 
államsegéllyel kiegészített alapjavadalom. Az 
államsegélyt nem élvező nem állami tanítóknál 

azonban nem lehet a nyugellátás alapjául na-
gyobb összeget venni, mint amekkora összegű 
fizetés a hasonló szolgálati idővel bíró állami 
tanítónak jár. Az ellátásnak egyik feltétele a 
magyar állampolgárság. Állandó ellátáshoz, 
vagyis a nyugdíjhoz megkívántató legrövidebb 
beszámítható szolgálati idő 9 év 6 hó és 1 nap. 
Ennél rövidebb beszámítható szolgálati idő 
esetén legfeljebb végkielégítés jár. Ellátásra 
annak van joga, aki a köteles szolgálati idejét 
(t. i. 40 évet, illetve miután a szolgálati idő 
számításánál az egész évek után fennmaradó, 
de 6 hónapot meghaladó lört év egész évnek 
veendő, tehát 39 évet, 6 hónapot és 1 napot) ki-
töltötte, vagy aki 60 éves, vagy pedig, aki tar-
tósan szolgálatképtelenné vált (amit közható-
sági ' orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni), 
végül, akit kényszernyugdíjazás alá vontak. 
A Máv-tanítók 36 évet (35 évet, 6 hónapot és 1 
napot) szolgálnak. Aki a köteles szolgálati ide-
jét vagy a 65-ik életévét (Máv-nál 60. évét) be-
töltötte, az hivatalból is nyugdíjazható. Azok 
a tanítók, akiknek az 1912 : LXV. t!-c. 11. §-ában 
meghatározott főiskolai képzettségük (például 
doktori fokozatuk) van és főiskolai tanulmá-
nyaikat még a beszámítható szolgálatbalépé-
sük előtt fejezték be, csak 35 évig szolgálnak. 
Csak olyan szolgálati idő számít a nyugdíjba, 
melyet valaki a törvény által megjelölt állá-
sokon, illetve szolgálatokban és az előírt felté-
telek mellett (például tanítói oklevél, szabály-
szerű megválasztás, nyilv. jogú iskola stb.) 
megszakítás nélkül töltött el. Az állami isko-
láknál teljesített helyettestanítói szolgálat be-
számítható a nyugdíjba, a nem állami iskolák-
nál teljesített ilyen szolgálat azonban csak ab-
ban az esetben, ha a tanító jogilag megürese-
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dett álláson működött, míg a székesfővárosi 
iskoláknál teljesített helyettestanitói szolgálat 
egyáltalán nem számítható be. A szolgálati idő 
az állami (úgyszintén a székesfővárosi) taní-
tóknál azon hónap végéig számítandó, amely 
hónapban az illető tanító a tényleges szolgálat 
alól felmentetett; a nem állami tanítóknál pe-
dig annak a hónapnak végéig, amely hónapot 
követő hó elsejétől nyugalombahelyezése, il-
letve végkielégítéssel való elbocsátása elren-
deltetett. A megszakítás nélküli szolgálat úgy 
értendő, hogy az egyes szolgálatok között 30 
napnál hosszabb szünetelés nem lehet. A fenn-
álló viszonosság következtében a katonai szol-
gálat is beszámítandó a nyugdíjba, mégpedig 
nemcsak akkor, ha ez a tanítói szolgálati vi-
szony tartama alatt, hanem ezt megelőzően tel-
jesíttetett, feltéve, hogy az átlépés 30 napon 
belül történt. A háborús katonai szolgálatban, 
valamint a hadifogságban (legfeljebb azonban 
1922-ig) eltöltött idő után hadiévek liozzászámí-
tásának is van helye, de csak azoknál, akik e 
kedvezmény nélkül is már igényt szereztek 
nyugdíjra. Az imént mondottakat a jobb meg-
érthetés kedvéért példával fogjuk illusztrálni. 
Tegyük fel, hogy valaki 1914 augusztus hó 
15-étől 1918 augusztus hó 14-éig tényleges kato-
nai szolgálatban állt, 1918 szeptember hó 1-től 
kezdődőleg pedig tanítóvá neveztetett ki, mely 
minőségében még teljes 5 évig szolgált, akkor 
az illetőnek a nyugdíjba beszámítható katonai 
és tanítói szolgálata együttvéve és egyszeresen 
számítva csak 9 évet tesz ki s ennélfogva az 
illetőnek nincsen igénye nyugdíjra s nincsen 
igénye a hadiévek kettős számítására sem. A 
nyugdíjra igényt adó legkisebb szolgálati idő 
ugyanis, mint már mondottuk, 9 év, 6 hó és 1 
nap, de ezt az időt ténylegesen le kell szolgálni, 
vagyis ezt a hadiévek kettős számítása segít-
ségéve] összehozni nem lehet. Ugyancsak nem 
volna igénye nyugdíjra az emiitett tanítónak 
akkor sem, ha például nem 5 évig, hanem 9 
évig és 6 hónapig szolgált volna rendes tanítói 
minőségben, de tanítói szolgálatába nem 1918 
szeptember 1-től, hanem csak 1918 október hó 
l-étől kezdve lépett volna. Ebben az esetben 
ugyanis a katonai és a polgári szolgálata közé 
már több mint 30 napos megszakítási idő éke-
lődik s ez a korábbi (t. i. a katonai) szolgálati 
idő beszámíthatásának elvesztését eredményezi, 
viszont a tanítói szolgálati ideje 1 nappal ke-
vesebb lévén, a törvény által előírt legkisebb 
szolgálati időnél, nyugdíjra igényt nem ad.* 
Ha azonban az illető, aki 1914 aug. 15-étől 1918 
ang. 14-éig katonai szolgálatot teljesített és 
1918 szept. hó l-étől (vagyis 30 napon belül) 
tanítóvá neveztetett ki (választatott meg) s e 
tanítói minőségében legalább 5 évig, 6 hónapig 
és 1 napig tényleges szolgálatban áll, akkor az 
egyszeresen számított (katonai és tanítói) szol-
gálati ideje együttvéve már 9 évet, 6 hónapot 
és 1 napot tesz ki (vagyis nyugdíjra igényt ad) 
s ezért itt a hadiévek kedvezményes számítá-

- * Az ilyen méltányolást érdemlő esetben azonban ke-
gyelmi ellátásnak lehet helye. 

sának) is helye van. Ennek a tanítónak a szol-
gálati ideje tehát már 14 év, 6 hó és 1 napra, 
vagyis kikerekítve 15 évre rúg s inint alább 
látni fogjuk, 50%-os nyugdíjra ad igényt. A 
hadiévekről szóló szabályzat értelmében mind-
egyik naptári év után kell egy-egy hadiévet 
számítani akkor, ha az illető e naptári évek 
mindenikében legalább 3 hónapon át teljesített 
tényleges katonai szolgálatot. Egy hadi évet 
azonban a nyugdíj kiszabásánál annak is hozzá 
kell számítani, aki az elmúlt világháború fo-
lyamán legalább 3 hónapon át tényleges kato-
nai szolgálatot teljesített. A nyugdíj mértéke 
legalabb 9 évi, 6 hónapi és 1 napi beszámítható 
szolgálati idő esetén — elméletben — a fizetés 
40%-a, azontúl egészen a 40-ik évig az emelke-
dés évenkint 2%, vagyis 40 évi (39 évi, 6 hónapi 
és 1 napi) szolgálat után a nyugdíj — elmélet-
ben — a fizetés 100%-a. A Máv-nál az évenkinti 
emelkedés számítása máskép történik s ott a 
36 évi (35 évi, 6 hónapi és 1 napi) szolgálati idő 
teljes nyugdíjra jogosít. A nyugdíjakat azon-
ban (az özvegyi nyugdíjakat is) államtakaré-
kossági szempontból különböző jellegű csök-
kentések terhelik. í g y mindenekelőtt a 15 évnél 
rövidrbb szolgálati idő után felmentetteknek 
az ellátása az úgynevezett szanálás alá esik, 
ami az egyébként megállapítható nyugdíjnak 
(vagy végkielégítésnek) 40%-os csökkentését 
jelenti. Ily alapon például 14 évi, 6 hónapi szol-
gálat után — mely idő 14 évnek számít —, az 
egyébkénti 48%-os nyugdíj helyett esak 288% 
jár, de 14 évi, 6 hónapi és 1 napi szolgálati idő 
15 évnek lévén számítandó, melyre pedig a sza-
nálás ki nem terjed, már 50%-os nyugdíjra jo-
gosít. De az említett szanálástól eltekintve, 
bizonyos meghatározott arányú csökkentések is 
terhelik a nyugdíjakat. Ezek a csökkentések 
nagyobb arányúak a ténylegességi illetmények 
csökkentésénél, azt eredményezik, hogy a 
nyugdíj a teljes szolgálati idő kitöltése után is 
csak a fizetések 90%-át teszi. A jogszabályok-
ban használatos szabályszerű elbánás alá vonás 
kifejezés alatt a nyugdíjazást a végkielégítést 
vagy a minden igény nélkül való szabályszerű 
felmentést kell érteni attól függően, hogy az 
érdekeltnek a beszámítható szolgálati ideie 
arányában mire van igénye. Szabályszerű el-
bánás alá vonni tehát nyugdíjban vagy vég-
kielégítésben részesíteni, esetleg minden igény 
nélkül felmenteni kell azt a nem állami taní-
tót, aki a tanintézet megszüntetése vagy átszer-
vezése folytán állását vesztette és 3 éven belül 
nyugdíjjogosultsággal egybekötött álláshoz 
jutni nem tudott. Az ilyen, önhibáján kívül 
állását vesztett tanítónak azonban az iskola 
(állás) megszűnését követő hó l-étől számított 
egy év tartamára úgy a helyi javadalomra, 
mint a fizetéskiegészítő államsegélyre, az egy 
éven túl, még két év tartamára pedig az iskola-
fenntartó által fizetendő akkora összegű ellá-
tásra van igénye, mely őt szolgálati ideje ará-
nyában egyébként megilletné. Kényszernyugdí-
jazás alá vonható az olyan tanító, aki beteg-
ség miatt több mint 6 hónapig szolgálatot nem 
teljesített, továbbá azt, aki a tanítói feladatát 
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az ahhoz szükséges képesség vagy más kellé-
kek miatt a megkívánt mértékben nem látja el. 
Nemcsak a tanítóknak van igénye ellátásra, 
hanem ezek özvegyeinek és árváinak is. Ahhoz, 
hogy az özvegynek nyugdíjra legyen igénye, 
szükséges, hogy a volt férje legalább 4 évi, 6 
hónapi és 1 napi szolgálattal rendelkezett lé-
gyen, ha azonban férje a beszámítható szol-
gálati idejének kezdetén a negyvenedik élet-
évét már betöltötte volt, úgy legalább 9 évi, 6 
hónapi és 1 napi szolgálati idejének kell lennie 
ahhoz, hogy özvegye nyugdíjat kaphasson. 

Az özvegy nyugdíját, ha férje a törvényes 
szolgálatban halt el, a férj fizetésének (állam-
segéllyel kiegészített alapjavadalmának) fele 
összegében kell megállapítani, ha azonban a 
férj mint nyugdíjas halt el és nyugdíja ennél 
az összegnél kisebb volt, úgy az özvegy is 
csak ezt a kisebb összeget kaphatja. Nem jár 
nyugdíj az olyan özvegynek, aki férjével, an-
nak 57 éves életkora után, vagy már nyugdí-
jas korában lépett házasságra; további feltétel 
még, hogy a férjnek a házasság megkötése 
után legalább még három hónapig élnie kel-
lett, valamint hogy az asszony a férj halálakor 
férjével együtt élt. Mindeme szigorú feltételek 
alól bizonyos speciális esetekben kivételnek le-
het helye. Így például a férjével együtt nem 
élt törvényes özvegy is kaphat nyugdíjat olyan 
esetben, ha a különélés a férj hibájából követ-
kezett be. A törvényesen elvált nő csakis ab-
ban az esetben kaphat nyugdíjat — még pedig 
csak félösszeget —, ha a bírói ítélet kimondja, 
hogy a válás kizárólag a férj hibájából történt 
és ha az elvált férj tartásdíj fizetésére is köte-
lezve volt. Ha a férj törvényes özvegyet és el-
vált nőt hagyott hátra, úgy az előbbi az öz-
vegyi nyugdíj 60%-át, utóbbi pedig 40%-át 
kapja. Nyugdíjra igénnyel nem bíró özvegy 
bizonyos esetben végkielégítést kaphat. Köz-
pénztárból két nyugdíjat senki nem kaphat s 
ezért az olyan özvegy, aki a saját állása után 
is részesül nyugdíjban, csak az egyik (a ma-
gasabbik) nyugdíjat kaphatja meg teljes ösz-
szegében, míg a kisebbik összegű nyugdíjnak 
csak a fele jár. A törvényes kiskorú és ellá-
tatlan árvák nevelési járuléka fejenként annyi, 
mint az anyát megillető özvegyi nyugdíj egy-
ötöde. Ennyi jár akkoT is, ha az árvák száma 
ötnél több. Szülőtlen árváknak kétszeres neve-
lési járulék jár. Tanítónak árvája csak akkor 
kaphat nevelési járulékot, ha atyja már nem 
él, vagy ha az teljesen vagyontalan és kereset-
képtelen. Az az árva, aki 24 éves korát már be-
töltötte, de teljesen munka- és keresetképtelen 
s emellett nyomorék vagy költséges ápolást 
igénylő beteg, indokolt esetben a nevelési járu-
lék összegét (illetve, ha szülőtlen, úgy a két-
szeresét) elérő életjáradékot kaphat. Ha a ta-
nító elhal, úgy az özvegynek, illetve a 24 éves 
korukat még el nem ért szülőtlen árváknak, ha 
pedig az özvegyT hal el, úgy az említett árvák-
nak, még három hónapon át ki kell fizetni azo-
kat a járandóságokat, melyek az elhaltat meg-
illetnék abban az esetben, ha még életben 
volna. Ehhez képest az özvegyi nyugdíj vagy 

a nevelési járulék csak a negyedik hónaptól 
kezdve jár. Úgy a nyugdíjasoknak, mint az 
özvegyeknek lakáspénz (lakbérnyugdíj) jár, 
melynek összege a tanító fizetési osztályától 
utolsó állomáshelyétől és szolgálati idejétől 
függ. A lakbérnyugdíj kiszámításánál mindig 
a tényleges állományú, nőtlen tanító lakás-
pénzét kell alapul venni s ehhez képest a lak-
bérnyugdíj 15 évnél rövidebb szolgálat esetén 
55%, 25 évnél rövidebb szolgálat esetén 70%, 
35 évnél rövidebb szolgálat esetén 80%, a be-
töltött 35 évi, vagy ennél hosszabb szolgálati 
idő esetén 90%-ban állapítandó meg. A MAV-
nál a rövidebb szolgálati idő miatt a számítás 
más. Az özvegy lakb'érnyugdíja minddig 50%. 
Lakáspénz (v. lakbérnyugdíj) egy személynek 
csak egy jogcímen jár, házastársaknál csak a 
nagyobbik lakpénz teljes összegben, a kisebbik 
lakpénznek pedig csak a fele jár. 

Ha nyugdíjasnak a nyugdíjilletményein fe-
lül az államnál, közintézménynél vagy köz-
pénzből szubvencionált magánintézménynél vi-
selt bármilyen állása után akkora keresete van, 
liogy ezzel együttes egyhavi javadalma több, 
mint amekkora a rendes illetménye volna, ha 
még tényleges szolgálatban állana, úgy a több-
let összegével a nyugdíjilletményeit le kell 
szállítani. A nyugdíj és kereset együttes ösz-
szege azonban 300 pengőig, a főiskolai képzett-
séggel bíró alkalmazottaknál pedig 400 pengőig 
sértetlenül hagyandó. Hasonló jellegű intézke-
dés van érvényben az özvegyekre nézve is. 
Özvegynek külön keresete (ide értendő pl. az 
esetleges tanítónői állásával járó javadalma is) 
elérheti az özvegyi nyugilletmény felét, de a 
nyugilletmény és kereset együttes összege 
200 pengőig, illetve a főiskolai képzettséggel 
bíró alkalmazott özvegyénél 300 pengőig védve 
van. Ha a kereset a nyugilletmény felénél 
több, vagy pedig a védett összeget túlhaladja, 
úgy a többletet a nyugdíjilletményből le kell 
vonni. Ha a nyugdíjasnak vagy özvegynek 
hasznothajtó engedélye vagy jogosítványa (do-
hányáruda, italmérés, mozgóképszínház stb.) 
van, úgy nyugdíja 300 pengőnél, illetve özvegyi 
nyugdíja 200 pengőnél több nem lehet. A kiér-
demelt nyugdíjat egyösszegben meg is lehet 
váltani, de nős, vagy családos nyugdíjas csak 
nejének, illetve a gyámhatóság beleegyezésével 
kérheti ezt. Az özvegy is kérheti nyugdíjának 
megváltását, de csak a férje halálától számított 
egy év után. Az újból férjhezment özvegy kí-
vánhatja özvegyi nyugdíjának megváltását, de 
ebbeli joga az újabb férjhez menetelétől szá-
mított egy év multán elévül. A nyugdíjmeg-
váltás összege nem lehet több a nyugdíj alap-
jául vett fizetésnek és az élvezett lakbérnyug-
díjnak, özvegyeknél pedig az élvezett özvegyi 
nyugdíjnak és lakbérnyugdíjának kétévi össze-
génél. 

Az állami tanítóknak s azok özvegyeinek el-
halálozása után temetési segély, a nem állami 
tanítók elhalálozása után pedig temetkezési já-
rulék jár az özvegynek, illetve annak, aki az el-
haltnak eltemettetéséről gondoskodott. Akinek 
ellátása (nyugdíja, özvegyi nyugdíja, nevelési 
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járuléka) tévedésből alacsonyabb összegben 
van megállapítva, mint amekkora összegű el-
látásra reája érvényes jogszabályok értelmé-
ben igénye van, úgy bélyegmentes kérvényben 
bármikor kérheti annak megfelelő helyesbíté-
sét. A netalán esedékes többlet azonban vissza-
menőleg legfeljebb három évre jár. A minisz-
ternek sérelmes határozata ellen a m. kir. köz-
igazgatási bírósághoz intézendő, de a minisz-
tériumban (székesfővárosiaknak a tanácsnál) 
15 nap alatt benyújtandó panasznak van helye. 
A panasziratban úgy a sérelmet, mint a jog-
alapot, melyre a panasz alapítva van, tüzete-
sen ki kell fejteni és a felhozott adatokat iga-

zolni kell. A MÁV-tanítóknak bíróság előtti 
panaszjoguk nincsen. Kegyelmi úton (az állam-
főhöz intézett és közvetlenül a kabinetirodában 
benyújtott kérvényben) is lehet ellátást (kegy-
díjat, vagy nevelési járulókot) kérni oly ese-
tekben, amikor a törvényes ellátás valamely 
kelléknek, mint feltételnek hiánya miatt meg-
állapítható nem volt. A kegyelmi ellátás elen-
gedhetetlen kelléke, hogy azt különös méltány-
lást érdemlő körülmények (semminemű va-
gyon, jövedelem vagy kereset, továbbá inunka-
és keresetképtelenség) indokolják. A székesfő-
városnál a kegy díjazási ügyek a közgyűlés elé 
tartoznak. 

A BALATONI PÁLYÁZAT EBEDHÉM1E 
A JVI, Kir. Balatoni Intéző-Bizottság „Mit te-

het a tanító a balatoni fürdőélet fellendítése 
érdekében?" címen irodalmi pályázatot hirde-
tett, melyre harminckét pályamunka érkezett 
be. A bírálóbizottság örömmel állapította meg, 
hogy a magyar tanítói kar ehhez is, mint min-
den más kérdéshez, mely a nemzet számára 
szellemi vagy anyagi értéket jelent, a lehető 
legszélesebb tárgyi tudással, nagy pedagógiai 
hozzáértéssel s mélységes hazaszeretetből való 
lelkesedéssel szól hozzá. 

Valamennyi pályázó munkájából kitűnik a 
Balaton rajongó szeretete. Dolgozataikban pá-
lyázó kartársaink a balatoni fürdőélet fellen-
dítésére alkalmas gondolatoknak egész tárhá-
zát gyűjtötték össze s nagy gyakorlati érzék-
kel mutattak rá azoknak keresztülvitelére. 

A beérkezett dolgozatokból világosan kitű-
nik, hogy a mi szépséges Balatonunk fürdőéle-
tének fellendítése, ennek a nagy nemzeti kin-
csünknek kiaknázása érdekében nagy és fon-
tos feladat vár a magyar tanítóságra. Mi tud-
juk és hisszük, hogy minden magyar tanító 
átérzi a Balaton propagálásának nagy nemzeti 
jelentőségét s mind az iskolában, mind pedig 
az iskolán kívül minden tőle telhetőt megtesz 
a mi drága gyöngyszemünknek megismerteté-
séért és megszerettetéséért. 

A bírálóbizottság körültekintő mérlegelés 

után a kitűzött pályadíjakat a következő pálya-
munkák szerzőinek ítélte oda: 

50 P-s pályadíjat „A Balaton megbecsülése 
és idegenforgalma a feltámadás lítját is egyen-
geti" jeligéjű pályamunkának. Szerzője: Klo-
busiczky Kálmán kispesti állami tanító. 

A két 25 P-s pályadíjat az „Ignoti nulla Cu-
pido" és a „Virágos Pannónia kacagó könny-
cseppje" jeligéjű pályamunkáknak ítélte a bí-
rálóbizottság. Az elsőnek szerzője Babccsay Já-
nos bátaszéki kántor, a másodiké pedig Szabó 
O. Béla bácsalmási rk. tanító. 

Ezeken kívül a bírálóbizottság a következő 
pályamunkákat dicséretben részesítette: 

„Echo." Szerzője: Tóth Nándor bátaszéki köz-
ségi tanító. 

„Isten legyen velünk!" Szerzője: V. I. állami 
tanító, Szeged—Királyhalom. 

„Mit ér a sok szó?" Szerzője: Gaksa József 
oki. tanító, Németszecsőd. 

„Kék tó, tiszta tó." Szerzője: Dr. Pásztor Jó-
zsef szfőv. közs. f.-keresk. isk. tanár. 

„Kedves vendég." Szerzője: Vágó Elemér áll. 
h. tanító, Debrecen—Dombostanya. 

„Kincs." Szerzője: Regős József áll. h. tanító, 
Kiskúnhalas—Füzespuszta. 

A magyar tanítóság ezzel a pályázattal ismét 
megmutatta, hogy hivatása magaslatán áll s 
részt akar és részt tud venni minden olyan 
munkában, amelyet a nemzet érdeke kíván. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 
Bokréta-mozgalom a gyakorlatiság 

szemszögéből 
í r ta: C S I N C S U R A S Á N D O R 

Nyolc esztendővel ezelőtt vegyes érzelmek-
től hevítve, tervekkel átszőve jöttem az iskola 
padjaiból ki, a magyar faluba. Tél volt, még 
hó borított mindent. Fiatalos hévvel vár-
tam a rügyfakasztó tavaszt, hogy megis-
merjem hivatásom ígéretföldjét, hol lelkem 
melegével és nagy hivatásszeretettel fogom 
majd termésre váltani a tavasz biztató virá-
gait. 

Hamarosan beleéltem magamat a falusi kör-
nyezetbe, jól éreztem magamat a mosolygó arcú 
apróságok között. Szemükből kiolvastam a há-
lát és ragaszkodást nevelőjük iránt. Telt-múlt 
az idő, eljött a tavasz, felolvasztva a tél ko-
morságát. A tavaszi nap bearanyozta a tan-
termet, majd kicsalt minket a szabadba, elkáp-
ráztatott, széppé varázsolt mindent. 

Megkezdődött a komoly munka, a szántás a 
falu kultúrájának ugaron maradt talajában. 
Olykor megálltam, hogy verejtékes homlokomat 
megtörüljem, mert bizony akadtak kemény rö-
gök, haladást gáncsoló útvesztők. Ragadós volt 
a sár, a falu évszázados maradisága, a régi-
módiság. De ha az ember nagyon akar vala-
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mit és belemelegszik a munkába, az akadályok 
mégis csak elmaradnak. így jött el a nyár. Az 
első aratás ideje. Az aratás szép volt, felemelő, 
biztató s még fokozottabb munkára serkentő. 

Lassan megismertem a helyi szokásokat, 
megláttam a javításra, építésre váró széles 
munkateret, éreztem hivatásom sokoldalúsá-
gát. Kezembe vettem a falu kultúrájának sza-
naszét heverő fonalait, ápoltam a falu nótáját, 
táncát szórakozásait. Résztvettem a fiatalok 
mulatságaiban, a közélet minden megnyilvánu-
lásában, hogy megismerjem a falu lelkivilá-
gát, érzelmi kapcsolatait. 

Az idő előrehaladásával azután kiforrott 
bennem a helyes életnézet, megláttam a nyári 
napfénynek az árnyékos oldalát is, a tapaszta-
latlanság idealizált álomképeit felváltotta a 
valóság. 

Megtanultam azt, hogy sorsunk irányításá-
ban igen nagyr szerepet játszik a kenyérkórdés, 
az önzés, az irigység, mely sokszor elgáncsolja 
az életmentő, hazafias törekvéseket, ahelyett, 
hogy vállvetve hozzálátna a jóakaratú mun-
kához. 

Ha elgondolom a nyolc esztendő fejlemé-
nyeit, örömeit, keserűségeit, csalódásait s egy-
ben kiemeltem a kitartó munka vigaszrózsáit, 
elég erősnek érzem magam arra, hogy hozzá-
szóljak lapunk egyik utóbbi számának cik-
kéhez. 

Tamás József azt írja, hogy azok, akik eddig 
csak ősi szokásból, ösztönszerűen, a maguk 
szórakoztatására daloltak, táncoltak, most a 
Bokréta-mozgalom kereteiben „szereplők", „pri-
madonnák" lesznek. Előítélettel veszi, hogy az 
illető szereplők törődni kezdenek mások véle-
ményével, örülnek, ha fényképezik őket, ha 
írnak róluk, s t b . . . Nem volna értelme, ha 
puszta föltevésekkel, logikai következtetések-
kel akarnám a cikkírót meggyőzni előítéletei-
nek túlzottságáról, ezért gyakorlati tényekkel 
törekszem megvilágítani saját álláspontomat. 

Nálunk is megalakult a helyi Bokréta. Mi is 
járunk szerepelni az „attrakciókéhoz, de ná-
lam ezek eredményeképen egészen más igaz-
ságok szűrődtek le. Egyébként az üzleti bokré-
tának köszönhetjük, hogy a zsámbéki kézi-
munka népipar a gépi csipkéről visszatért a 
kézi csipkére, mert a Bokréta-Szövetség igen 
helyes következtetéssel megállapította azt, ami 
egyébként senkinek sem jutott volna eszébe, 
hogyr a szép zsámbéki lakodalmas kendők, a 
népművészet remekei s ezeket a régi időkben 
bizonyára nem gépi csipkével díszítették, ha-
nem a régiek ezt is maguk készítették. 

Még néhány évvel ezelőtt nálunk ősi szokás-
ból nem annyira daloltak, mint inkább ordí: 

tottak a legények. Leírhatatlan torzítással 
harsogták a falu csendjébe a pesti komédiások, 
apacsok kiforgatott „slágereit". Valóban az is 
úgy volt, hogy nem törődtek mások vélemé-
nyével, megszólalásával annyira, hogy lelki-
furdalás nélkül rendeztek utcahosszat kínos 
jeleneteket s nein tértek ki a szembejövőnek. 
Azonban ez a viselkedésük igen mesterkélt 
volt, mert tudatában voltak annak, hogy ők 

ilyenkor szerepelnek. Mégpedig a saját falu-
jok nyilvánossága előtt adják az ittas ember 
szerepét. Én ezt a szereplést, a hamisítatlan 
őstermészetnek ezt a megnyilvánulását talál-
tam helytelennek és kerestem utat, módot;, 
hogy ezen változtassak. Ez az ősi ösztön ural-
kodott táncaikban, mulatságaikban. Bár a mu-
lató csoportok egyöntetű duhajsága minden 
megkülönböztetést nélkülözött, azért egyesek 
mégis kiváltak, mint a tömeg főhősei, kik bár-
mily csekélységért hajlandók a kést megfor-
gatni a másik testében, mindezt csak azért, 
hogy híresek, a falu rettegett legényei lehes-
senek. Táncaikban új formákat kerestek. 
Kapva-kaptak a fővárosból behurcolt táncúj-
donságok utón, melyeket a táncfenomének 
valószínűleg nem csizmatalpra komponáltak. 
A szereplésnek, virtusnak ez a módja kezdett 
elhatalmasodni a magyar faluban. És ebben a 
borgőzös, fülledt levegőben nem volt tanácsos 
őket megbolygatni, mert félelmetes vadság, fa-
ragatlanság, sokszor gyrűlölet sugárzott sze-
mükből a más társadalmi osztályhoz tartozó 
felé. Aki közéjük ment, az hasonlót érezhetett 
a harctéri izgalomhoz, mert életveszélyes volt 
a közöttük való tartózkodás. 

Nyolc évvel ezelőtt még nem voltak határo-
zott célkitűzéseim; úgy indultam a munkának, 
mint a kezdő kertész, kinek csak nagy hivatás-
szeretete, de semmi gyakorlata nincsen. Nem 
tudtam, hogy a falu merev maradiságával ál-
lok harcba, mikor tanítványaim lelkébe olto-
gatni kezdtem a cserkészszellemet, mely széppé 
és boldoggá tette az én diákéveimet. Nem újí-
tásokra törekedtem, nem akartam én máról-
holnapra felborítani a község megrögzött, meg-
csontosodott szokásait, mert már annyit meg 
tudtam állapítani, hogy az elkérgesedett szívek 
nem fognak azonnal felolvadni a messziről jött 
fiatalember lelkesedésében. 

Csak egyet akartam: segíteni a falu igény-
telenségének, összezsugorodott lelkiségének ér-
zéketlenségén, kiragadni a mai kor nélkülöz-
hetetlen főkellékét, a szép, a jó, a nemes iránti 
hajlandóságot gúzsbaszorító látókörből. 

Munkámhoz nem kértem a nép bizalmából 
előleget, nem tettem ígéreteket, hogy így, meg 
úgy lesz, hanem elindultam a legalsóbb fokon, 
szeretettel, jóakarattal fogtam meg tanítvá-
nyaim kezét és kivezettem őket a lelkiélet vi-
rágos mezejére, hol maguk tárták fel a termé-
szet szépségeiben elrejtett kultúra kiinduló-
pontjait. 

A tanév befejezésével nem elégedtünk meg 
az évzáró vizsga hatásos megrendezésével, ha-
nem kimentünk a szabadba, a napsugaras ter-
mészetbe zeneszóval, hol az egész falu és meg-
hívott vendégeik gyönyörködtetésére bemutat-
tuk az iskolai munka eredményét, fegyelme-
zettséget, hazafiságot, ügyességet, humort, egy-
szóval mindent, ami az egészséges gyermeklel-
ket az eszményiség felé vezetheti. 

A fejlődés alapvető tényezői maguktól adód-
tak. Ma már a falu életében feledhetetlen él-
mények sorakoznak mögöttünk. A magyar 
gyermek lelkierényeiből kiforrott fajunk életre-
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valóságának tanúbizonysága. Az elemi iskolai 
tornacsapat tanzászlóaljjá nőtte ki magát. 

Az előrehaladás folytonosságát én a szerepel-
tetéssel, az emberi hiúságra való építéssel ér-
tem el. Nem tartom helytelennek azt, hogy a 
tornacsapat régi és mostani tagjait nemes 
büszkeséggel tölti el a visszaemlékezés, hogy a 
közvélemény kívánsága folytán a gödöllői já-
rás hódoló felvonulásában, a járás elemi isko-
láinak képviseletében fapuskáikkal tiszteleg-
hettek a Kormányzó Ür Őfőméltósága előtt. 
Továbbá, hogy jólesően gondolnak vissza arra, 
hogy az újságok már hasábokat írtak róluk, 
mert ők a járás dédelgetett gyerekkatonái. 

Én a nevelés eredményéhez írom azt is, hogy 
a már házasulandó sorba fordult legények és 
bölcsőtringató anyák boldog visszaemlékezéssel 
őrzik gyermekkori szerepléseik fényképeit. 
Mert hiszen ezek az érzelmi kapcsolatok vál-
tották ki azt a ragaszkodást, vágyódást, mely 
még ma is sugárzik szemükből, ha a sárguló, 
rojtosodó zászlóra tekintenek. 

A gyermekszív romlatlan hiúsága, szerepelni-
vágyása volt a talaja a mai élet kifejlődésé-
nek. Ma a község apraja, nagyja bizalommal 
tekint az iskola munkájár cl, ci tanítónak nem-
csak a szavát fogadják meg, hanem tanácsát is 
kérik. 

Falun a generációk kifejlődése sokkal roha-
mosabb, mint városon. Néhány esztendő alatt 
az elemi iskolás leánykából édesanya válik. 
A fiúk hamarosan hatalmas szál legényekké 
fejlődnek. Az új iskola nevelő szárnyán nevel-
kedett legények tekintetéből most ugyanaz a 
bizalom és szeretet sugárzik, ami a romlatlan 
gyermeki lelket annyira jellemzi. A falu képe 
is átalakult. Gyökeresen megváltozott az utcai 
élet. 

Az elmúlt farsangi három napon tanú-
sított rend ós fegyelem igazolni látszik jövőbe 
vetett reményeimet. Azelőtt oly félelmetes, 
eseménydús napok most csendesen, eseményte-
lenül múltak el. Aki nem ment el a mulatság 
színhelyére, az nem is vett észre semmit a far-
sangból, mert a vendéglőből távozó fiatalok 
valamennyien jóérzésű, öntudatos magyar fiúk 
voltak. 

Néhányszor elmentem a mulatságukba. A 
hatalmas szál legények arca mosolyra derült, 
hogy érdeklődünk mulatságuk iránt. Nem volt 
ott a verekedésnek még a híre sem. Hogy meg-
hálálják érdeklődésünket, azokat a táncokat 
húzatták a cigánnyal, amelyeket a Bokrétában 
tanulnak. Egyesek pedig úgy nyilatkoztak, hogy 
szívesen jönnének el ebből a borgőzös levegő-
ből a Bokréta helyiségébe szórakozni. 

Érzem, hogy most kezdi hozni az igazi ter-
mését a gyermeklélekbe vetett mag. Az iskolá-
ból nyolc évvel ezelőtt kikerült ifjúságot nem 
engedtem messzire magamtól. Fogtam az elsők, 
a „szereplők" kezét, azok viszont összetartot-
ták a többit A Bokréta-mozgalomba már érett 
szervezettséggel léptünk be. Ez mégis újabb 
erőforrást jelentett számunkra. Átléptünk a 
falu határain, szerepeltünk a nagynyilvános-
ság előtt. Elmúlhatatlan emlékeket szereztünk, 
melyek soha nem adódtak volna, ha arra vá-
runk, hogy a városi nép jöjjön ide a forgalom-
tól elszigetelt faluba. 

A, szereplésnek eredménye valóban az lett, 
hogy az ifjúság igen sokat ad mások vélemé-
nyére, illetve arra, hogy róluk csak szépet és 
jót mondhassanak. Vágyakozással tekintenek 
a jövőbe, hegy hősök lehessenek, a csonka haza 
kultúrájának zászlóvivő hősei. 

Ezek a szereplésben, nemes versenyben meg-
edződött magyar bokrétások, az elemi iskola 
gyakorlatiságának szellemében kiképzett jóér-
zésű polgár jelöltek, a nemzeti élet minden 
megnyilvánulásában vállalkozó, megbízható 
társadalmi talpkövek a kultúra által kijelölt 
úton nem fognak ingadozni, hanem a kívána-
tos, hazafias eszméket rugalmas tettrekészség-
gel fogják valóraváltani. Vonzódni fognak a 
nemesített ősi szokásokhoz, a vallásos és haza-
fias szervezkedésekben a társadalom támaszai 
lesznek, a falusi közéletnek megbízható őrei, a 
közbiztonságnak pedig oroszlánszívű harcosai. 

És én úgy látom, hogy az a kapocs, mely az 
ifjúságot az iskola kultúrtörekvéseihez fűzi, 
nem fog meglazulni akkor sem, ha majd idővel 
elfoglalják a falu közgazdasági őrhelyeit és 
egyengetői lesznek a nagy magyar feltámadás 
útjának. 

G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Történelmi összefoglalás 1711—1825-ig 

í r t a : F E R E N C Z I ISTVÁN 

A tanítási egységek feldolgozásának módsze-
res fokozatai között mindennap, tanmenetünk 
elkészítésénél pedig havonként, vagy még na-
gyobb időközökben, — a tárgy s anyag termé-
szete szerint — ott látjuk szerepelni az össze-
foglalást, azt a methodikai és didaktikai hamu-
pipőkét. Hamupipőkének kell mondanunk, mert 
ő a legárvább s legelhanyagoltabb gyermeke 
tanítási eljárásunknak. A legtöbb esetben előt-
tünk pompázik fényes köntösében a hangula-
tos bevezetés, utána érckürtű heroldként belép 

a célkitűzés, majd pedig csillogva s értékekkel 
dúsan kiteremtettézve bevonul a tárgyalás s 
legvégül szerényen, kopottan, pár elsietett szó-
ban helyet szorítanak az összefoglalásnak. 
A tanítási idővel gazdálkodni nem tudóknál — 
sajnos — ez nagyon gyakori jelenség. Hogy 
mily fontos és elkerülhetetlenül szükséges ré-
sze tanításunknak az összefoglalás, azt a lélek-
tani és pedagógiai okok halmaza igazolja. Ko-
moly, céltudatos összefoglalás nélkül az iskola 
nevelő munkája — a rövid lélegzetű tanfolya-
mok értékszínvonalán marad. Az összefoglalás 
nem egyszerű ismétlés, hanem annál sokkal 
több. Ez világítja be a már megtett utat, új 
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szempontokat állít be, régi ismereteket újít fel 
és új gondolatokat, vágyakat ébreszt, akarásom 
kat indít, elmélyít, erőforrásokat nyit meg. Az 
összefoglalásnál alkalmazható eljárások egyi-
két mutatjuk be az alább közölt tanításban. 

Az összefoglalás jelentősége. 
Tárgyi cél: az 1711—1825-ig terjedő idő tör-

ténelmi eseményeinek átfogó szemléltetése s új 
szempontokból való csoportosítása. Észrevéte-
tése annak, hogy az alkotmányos élet hanyat-
lása együtt jár a nemzeti gondolatnak és a 
nemzet jólétének süllyedésével. Megtanítani a 
vonalképes (grafikus) ábrázolás módját, hogy 
a kifejezési készség ez úton is bővüljön. 

Nevelői cél: grafikus ábrázolással élmény-
szerűen átéreztetni a magyar nép törhetetlen 
élniakarását, mely újból s újból erőre kapva, 
száz akadályon is áttöri magát s ily módon 
bizalmat, hitet kelteni a jobb jövő eljövete-
lében. 

Szemléltetési eszköz a csomagoló papírra szí-
nes vonalakkal elkészített vcnalkép-grafikón. 

Bevezetés. Legutóbbi kirándulásunk alkal-
mával mi is úgy tettünk, mint minden termé-
szetet kedvelő s a táj szépségeiben gyönyör-
ködni tudó ember. Az út egy-egy szebb szaka-
szánál megálltunk s visszafordulva, még egy-
szer áttekintettük a már megtett utat, hogy 
most már távolabbról áttekintve, a táj egysé-
ges kópét is láthassuk. Ugyanígy fogunk cse-
lekedni történelmi tanulmányainkkal is. 

Célkitűzés: Ma röviden összefoglaljuk mind-
azokat a történelmi eseményeket, amelyek a 
szatmári békétől egészen az 1825-i országgyű-
lésig hazánk életére döntő hatással voltak. 

Tárgyalás: Először időrendi sorrendben ha-
ladjunk. Mondjátok el, kik uralkodtak Szent 
István trónján 1711-től? — III. Károly, Mária 
Terézia, II. József, II. Lipót és I. Ferenc kirá-
lyok. (Kapcsolás a számolás-méréssel.) 1711— 
1825-ig hány esztendő telt el? — 114. Elképzel-
tetjük az időt.) Hány emberöltőnek felel meg 
ez az idő? — Négynek. 

Most vegyük sorra a kimagasló eseménye-
ket. III. Károly korában melyek voltak a leg-
kiemelkedőbb történelmi események? — A tele-
pítések és a Pragmatica Sanctio. 

Mária Terézia idejében melyek voltak a leg-
fontosabb események? — Őseink megmentik a 
Habsburgok trónját, a királyné szelid eszkö-
zökkel akarja megvalósítani egységesítő célját, 
Fiumét hozzánk csatolja, lirbéri rendeletet ad 
ki, testőrséget állít fel. 

Ki volt a kalapos király s hogyan akarta 
terveit megvalósítani? — II. József nyílt erő-
szakkal kormányozott, vallási egyenlőséget 
adctt, földmérést, népszámlálást rendelt el, a 
vármegyéket megszüntette, a hivatalos nyelvvé 
a németet tette. 

Mi történt II. Lipót rövid uralkodása alatt? 
— Alkotmányos életünk alaptörvényeit meg-
erősítették és kibővítették. 

Miféle események voltak hatással nemze-
tünkre. I. Ferenc idejében? — A francia forra-
dalom, a napoleoni háborúk, Martinovics-féle 
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összeesküvés, a szent szövetség megalakulása, 
pénzbeli összeomlás, s újból ébredezni kezdett 
az elnyomott magyar nemzeti szellem. 

Általában akkori uralkodóinknak mi volt a 
céljuk hazánkkal? —• Be akarták olvasztani az 
osztrák tartományok közé s nyelvükben, gon-
dolkodásukban egyaránt németté akartak tenni 
bennünket. Kik voltak azok, kik nem szűntek 
meg biztatni, bátorítani, reményt önteni a 
csüggedő nemzetbe? — íróink és költőink: 
Bessenyei György, Kisfaludy Károly és Sán-
dor, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály stb. 
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A grafikus ábrázolás szemléltetése s az ösz-
szefoglalás új szempontok szerinti elvégzése a 
következőképen történhetik. Azt mondottuk, 
hogy jó vissza-visszanézni a megtett útra, mert 
így a tájat, vidéket könnyebben áttekinthetjük 
s egységesebb, világosabb képet kapunk. Ha 
tanítványaink már eléggé begyakorolták és 
ismerik a vonalképek készítési módját, ak-
kor a tanítás folyamán közös munkával állít-
juk elő, rajzoljuk meg a szükséges görbéket. 
Mintegy vázlatos rajzot veszek elő, amely vilá-
gosan érzékelteti történelmi tanulmányaink 
folyamán megtett útunkat. Figyeljük meg, 
hogy a szatmári békétől az 1825-i országgyű-
lésig mikép fejlődött, vagy hanyatlott a nem-
zet életére kitörölhetetlen nyomot hagyó egy-
egy vezérgondolat. 

Nézzétek először is a függőlegesen futó vo-
nalakat. Mi van közibük írva? — Az uralkodók 
nevei egymásután. Vájjon miért van az egyik 
szélesebb a másik keskenyebb közbe írva? — 
Valószínűleg uralkodási idejük nagyságát je-
lentik. Ügy van! A vízszintes vonalak mellett 
zérókat láttok. Vájjon mit jelentenek ezek? — 
Azt, hogy akkor volt a fejlődés a legkisebb, 
legalacsonyabb fokú. És a 100 fok mit jelent? 
— A legmagasabbra emelkedést. 

Figyeljétek meg most az első, barna vonalat. 
Mi van mellé írva? — Területi gyarapodásunk. 
Mit jelenthet ez? Azt, hogy mennyiben gyara-
podott hazánk területe. Nézzétek, íme III. Ká-
roly idejében emelkedő vonalat rajzoltam. 
Melyik területre gondoltok? — A Temes vidé-
kére, amelyet Szavoyai Jenő herceg szerzett 
vissza a töröktől.. 

Mária Terézia idejében újra emelkedik a vo-
nal.— Ez meg azt mutatja, hogy a királynő hoz-
zánk csatolta Fiúmét és az elzálogosított sze-
pesi városokat. — Helyes! Onnantól kezdve 
azonban vízszintes egyenest láttok egész végig. 
— Ez meg azt mutatja, hogy hazánk területi 
nagyságában újabb változás nem történt. 

Mit éreztek a második, azaz a sárga színnel 
jelzett vonal láttán? Mi van mellé írva? — Az 
önkényuralom. A zéró pontnál kissé magasab-
ban kezdődik, mert ü l . Károly gyakran ön-
kényesen járt el hazánkkal szemben . . . Mária 
Terézia idejében fokozatosan emelkedik s 
II. József idejében legmagasabbra szökken, 
vagyis ő már teljesen önkényesen uralkodott. 
II. Lipót idejében alászáll, mert az ő idejében 
visszatért az alkotmányos élet. I. Ferenc alatt 
azonban újra hirtelen emelkedni kezd s csak 
a vége felé, amikor az 1825-ös országgyűlést 
összehívja, akkor kezd lefelé hajlani. Általá-
ban véve az önkényuralom miféle irányt je-
lez? — Legtöbbször emelkedő, azaz erősbödő 
irányt mutat. 

Figyeljétek meg a harmadik, azaz a kékkel 
jelzett vonalat. Mi van mellé írva? — A nemes-
ség jogai. Mit tudtok erről leolvasni? — A ne-
mességnek az ország kormányzásában való 
részvétele folytonosan ereszkedő, míg végül 
II. József idejében a zéró pontig száll le. Mit 
jelent ez? — Azt, hogy a nemesség minden al-
kotmányos joga semmivé vált. •— Tovább mit 

láttok? — II. Lipót alatt hirtelen felfelé mu-
tat, mert alkotmányos életünket az új törvé-
nyek visszaállították. I. Ferenc uralkodása 
idejében fokozatosan lesüllyed, majd a vége 
felé újból emelkedik, ő a nemesség jogaival 
nem sokat törődött. Később azonban jobbnak 
látta visszatérni az alkotmányos kormányzás-
hoz. 

Mit mond a jobbágyság helyzetét jelentő 
szürke vonal? III. Károly idejében alig van 
magasabban a semmi jót jelentő zéró pontnál. 
Mária Terézia alatt hirtelen magasabbra szök-
ken, mert kiadta az „Ürbéri rendeletet". A job-
bágyok jóléte tovább emelkedik II. József 
alatt. Onnantól kezdve azonban a folytonos há-
borúskodások és a rettentő nagy adók miatt 
Újból lefelé süllyed. 

Mit lehet leolvasni az ötödik, azaz a zöld 
színnel jelölt „gazdasági élet" vonaláról? — 
III. Károly idejében, a béke helyreálltával, jó 
utak építésével, telepítésekkel a gazdasági élet 
emelkedik, javul. Azonban Mária Terézia vám-
politikája miatt erősen süllyed. A gazdasági 
élet tovább romlik. II. József alatt és I. Ferenc 
idejében a zéróra száll le, mert a sok háborús 
adottság miatt pénzünk értékét a király két 
ízben is leszállította 

Vájjon mit jelent a hatodik, azaz a rózsaszí-
nűre festett vonal? — A magyar művelődés 
fejlődését. Mária Terézia idejében erősen emel-
kedik, mert ő rendelte el az állami iskolák épí-
tését. II. József idejében még magasabbra 
szökken, mert elrendelte a kötelező iskolába-
járást. Ázonban I. Ferenc idejében a sok hábo-
rúskodás következtében a műveltség újból alá-
szállott s csak uralkodásának vége felé, a ma-
gyar nyelvújítók és költők hatására, kezd új-
ból felfelé ívelni. 

Végül figyeljük meg a hetedik, azaz a piros 
vonallal jelzettet, mint valamennyi között a 
legfontosabbat: a nemzeti szellem fejlődését. 
III. Károly idejében már kezd aláhanyatlani. 
A süllyedés Mária Terézia korában már na-
gyon szembetűnő. Főuraink Bécsben élnek s 
köznemeseink köziil is sokan német szokásokat 
vesznek fel. Egy helyütt egy kis emelkedést 
látunk. Ezt vájjon kinek köszönhetjük? — Bes-
senyeinek és testőr társainak. II. József alatt 
tovább süllyed, de uralkodásának vége felé 
emelkedést látunk. Öntudatra ébred a nemzeti 
szellem s II. Lipót idejében már újból magasra 
lendül. Sajnos, utána újból lankadni, ernyedni 
kezd s csak az 1825-i országgyűlés közeledtére 
kap új erőre. 

Befejezés: Vájjon a hét vezérlő eszme közül, 
melyiket tartjátok a legfontosabbnak? — 
A nemzeti szellem fejlődését. Miért van erre 
nélkülözhetetlen szükségünk? — Azért, mert 
minden nemzet csak addig él, míg nemzeti tör-
vényeit, hagyományait és nyelvét megőrzi. 
Hasonlítsátok össze az önkényuralom vonalát 
a nemzeti szellem fejlődésének vonalával. Mit 
tapasztaltok? — Azt, hogy amikor az önkény-
uralom erősödött, ugyanakkor a nemzeti szel-
lem fejlődésében hanyatlás állott be. — Igaza-
tok van. De azt is észrevehettétek, hogy .,annyi 
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balszerencse közt, s oly sok viszály után, Meg-
fogyva bár, de törve nem — Él nemzet e ha-
zán!" Az önkényuralom, elnyomás, háborúk, 
gazdasági leromlás ellenére is az elnyomott 
nemzeti érzés és gondolat mindig s újból fel-
színre tör. (Mutatjuk a grafikonon a megfelelő 
vonalakat.) S ha mi most és ezután is hűek 
maradunk nemzetünkhöz, akkor kell-e félnünk 
a jövőtől? — Nem. — Egyszer majd Isten meg-
elégeli büntetésünket. Nincs miért csügged-
nünk, mert bizton elérkezik a szebb, boldogabb 
idő, amikor elszakasztott testvéreink keblére 
borulva örvendezhetünk visszaszerzett ezer-
éves határainknak. Hogy pedig ez minél ha-
marabb bekövetkezhessen, mit kell tennünk? 
Keményen kell dolgoznunk s imádkoznunk kell 
a magyarok Istenéhez, hogy legyen segítsé-
günkre. Imádkozzunk, azaz énekeljük el nem-
zetünk közös fohászait: a Himnuszt és a Hi-
szekegyet. 

Feladat: Rajzoljátok le az összefoglalás gra-
fikonját (Előkészület a jövő órára.) Érdeklőd-
jetek, hol s merre találkoztok községünkben 
(utca, tér, stb.) Széchenyi nevével. Olvasgassá-
tok el a róla szóló olvasmányokat s nézegessé-
tek figyelmesen ,,A magy. tud. akadémia meg-
alapítása" című képet. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TANÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Népoktatási Szemle (IV. évf. II—III. sz.) 
Angyal János változatos tartalmú folyóiratá-
nak legújabb száma a művészeti nevelés szol-
gálatában áll. Kiváló művészeink Glatz Oszkár, 
Istókovits Kálmán, Rudnay Gyula, Margó Ede, 
Pátzay Pál és Teles Ede nyilatkoznak tömör, 
találós szavakkal a művészi hivatás lényegé-
ről, gyakorlati útmutatást adva arra, hogyan 
tudjuk tanítványainkat a műtermékek szem-
lélésére, élvezésére ránevelni. Tóbiseh Irén: 
.,Nagy gondolkodóink a képzőművészetről" 
című cikkében Kazinczy Ferencnek, Széchenyi 
Istvánnak, Eötvös Józsefnek, Prohászka Otto-
kárnak mélyreható gondolatait közli a művé-
szet jelentőségéről. Nagy Zoltán „A modern 
magyar művészetről" rövidre fogott, tanulsá-
gos, jellemző összefoglalást ad. Mitrovics 
Gyula a népiskolában megvalósítható művé-
szeti nevelésről és a lélekre való átalakító ha-
tásáról mondja el érdekes felfogását. Sugár 
Béla fejtegetése arról szól, hegy az otthon szer-
zett esztétikai hatást hogyan fejlesztheti az 
iskola a tanulók lelkében jellemalakító erejűvé. 
Adorján József írása a képtárba tett tanul-
mányi kivándorlás helyes módszerével ismer-
tet meg bennünket. Ősz Béla érdekes cikksoro-
zatának folytatásakép ezúttal Belgiumnak, 
Spanyolországnak és Portugáliának népokta-
tásával és iskolafelügyeletével foglalkozik. A 
gazdag könyv- és folyóiratszemle a nagyobb 
közlemények tárgyához simulva, a művészeti 

irodalomnak s a művészeti nevelésnek köréből 
való jelentős művek ismertetését tartalmazza. 

Dunántúli Tanítók Lapja. A lap legutóbbi 
júliusi számában is hű maradt tradícióihoz s 
élénken képviseli Dunántúl szellemét, sok ta-
nulmányban és minden közleményben, mely-
ből kiemeljük, hogy Kovács Dezső „Néhány 
kalász a tanítók tarlójáról" címen írt tanulsá-
gos vezércikket, Benedek Vince az idegenhang-
zású nevek megmagyarosítását sürgeti, Bara-
bás András az új tanterv szellemét boncol-
gatja, Polány István hosszabb tanulmányát 
kezdi meg Nyugatmagyarország fiépoktatás-
ügyi történetéről. Érdekes Orbán Károly cikke 
is az iskola és a család egészségügyéről, vala-
mint Koltay János cikke a tanítói munkáról. 

Alföldi népművelés júniusi számában Cser-
nay Mátyás, a lap szerkesztője két cikket is 
írt; az egyikben az iskolai évtől búcsúzik, a 
másikban az iskolánkívüli népművelésről el-
mélkedik. Tanulságos Vadász Zoltán cikke a 
családvédelemről, valamint Rassek Rafael el-
mélkedése a régi vitás kérdésről: Osztály vagy 
felmenő rendszer? 

Katolikus Iskola. Programmjának megfele-
lően kizárólag a katolikus tanügyekkel foglalko-
zik. A július 1-én megjelent számában Komócsy 
István, pécsegyházmegyei főtanfelügyelő írt 
vezetőeikket s a lap hosszabb tudósítást közöl 
a pécsegyházmegyei róm. kat. tanítóegyesüle-
tek szekszárdi közgyűléséről is. A különféle 
szakcikkeken kívül figyelemreméltó Gersik 
Károly kántortanító kezdeményező, lelkes fel-
hívása, hogy a tanítók internátusi alapot te-
remtsenek. 

Gyermekvédelem. A vezetőcikket „A hitetlen 
gyermek" címen, Muraközy Gyula ref. lelkész 
írta. Szinte fáklyaszerűen világítja meg a 
gyermeklélek legintimebb életét. A cikkben ér-
dekcsen bizonyítja, hogy a gyermek vallásos 
életének két forrása van. A belső élmény és a 
fantázia. A tartalmas füzetbe még a gyermek-
védelem több fontos kérdéséről Kerecsényi 
Dezső dr., Batiz Dénes dr., Szabó Károly, 
Schnur Imre és Maday István dr. írt egy-egy 
tartalmas cikket s a folyóirat változatos tudó-
sításokkal számol be a gyermekvédelem széles-
körű területén folyó buzgalmas tevékenység-
ről és a fölmerült érdekes mozzanatokról és 
eseményekről. 

A Hajdúság Kultúrája. A lap júniusi száma 
jóformán azzal az ünnepléssel foglalkozik, me-
lyet a hajdúsági tanítók és a többi kultúr-
tényezők rendeztek a tankerület 30 éven át 
népszerű vezetőjének Tordai Vasady Lajosnak 
abból az alkalomból, hogy nyugalomba vonult. 
A Gönczi-egyesület és a tanítóegylet ünnepi 
közgyűlésén egyaránt meghatóan manifesztál-
ták a hajdúsági tanítók hálás megbecsülését, 
mellyel tanfelügyelőjüktől búcsúztak. A lap 
közli Vasady arcképét is. Szép cikket írt még 
a lapba Kiszeli Árpád, a kézimunka lélekneme-
sítő hatásáról, amit az ifjúságra gyakorol. 
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Angol—amerikai tanügyi lapokból. 

A nevelés technikai segédeszközei 
és a jövő tanítója 

Az antropológusok már régóta felhívták a 
figyelmet arra a hatásra, amelyet az ember 
különféle eszközei az emberi művelődés fejlő-
désére gyakoroltak. A nevelés története minden 
tekintetben megerősíti ezt az észrevételt. Ép-
pen mai műveltségi állapotunkban annyira 
rohamos a mechanikai haladás, hogy ez már 
erősen befolyásolja az oktatás technikáját és 
lényeges változást idéz majd elő a tanító sze-
repére s működésére nézve is. 

A tankönyvek vezetőszerepét máris kikezdte 
a rádió. Clevlandban például olyan iskola is 
van, amelyben több azonos osztály tanulói 
egyidejűleg rádión hallgatják az igazgatói iro-
dából a közvetített előadást; Michigan állam 
még tovább haladt, mert ott számos elemi és 
középiskolai osztály növendékei rádió útján 
kapják az egyetemek bizonyos tantárgyakról 
szóló és a hallgatóság értelmi fokához mért 
felolvasásait. 

De még a rádiónál is hatásosabb a néma s a 
hangos film. A mozgófényképek hasznavehető-
ségét és nagy elterjedtségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az oktatófilmeknek ezrekre" menő 
jegyzékei, valamint az a számos tanfolyam, 
amelyet a filmoktatás elterjesztésére tartanak. 
Valószínűleg nem sokáig várat magára a tá-
volbalátás kérdésének gyakorlati megoldása 
sem, amivel a rádió és a mozgófénykép egybe-
kapcsolását s az oktatásnak még intenzívebb 
szolgálatát érhetnők el. 

E soroknak nem az a céljuk, hogy akár meg-
közelítően is megjósolják azt az időpontot, 
amikor a nevelésnek ez az új technológiája 
valóban életbe fog lépni. Ám annyi bizonyos, 
hogy amikép a vasút, gőzhajó, automobil, re-
pülőgép átalakította az emberiség életét, azon-
kép a rádió, mozgófénykép, távolbalátás, zenés 
és beszélő gramofon, valamint a többi hasonló 
találmány is új vágányokra tereli a tömegek 
művelődését s oktatásuknak technikáját. A vál-
tozás kikerülhetetlen bekövetkezése csak idő 
és leleményesség kérdése. 

Az is kétségtelen, hogy az oktatógépezetek 
alkalmazásával jóval kevesebb tanítóra lesz 
majdan szükség. Ugyan mi lesz a fölöslegessé 
vált tanítók sorsa? Talán filmkönyvtárosok, 
lemezgondozók, hallgatósági terembiztosok 
lesznek belőlük? Bizony sokan vannak, akik 
— előrelátva, hogy a gépkorszak bekövetkezté-
vel öt tanító munkáját egy is el fogja láthatni, 
számot vetve az iskolafenntartók kényszerű 
takarékossági tendenciájával is — ilyennek 
látják a tantermekből kiszoruló tanítóság jö-
vőjét. 

Ám e sorok írója nem ily sötétenlátó. Elő-
ször is valószínű, liogy mechanikus eszközök 
igénybevételével a tanító sok technikai mun-
kától felszabadul és ennek következtében mun-
kája emberségesebbé, egyénisége gazdagabbá, 
intellektuális élete teljesebbé válik. A gépek 
alkalmazásával csökkenni fog a tanítóság 

terhe s a megkímélt erőt igazi értékekre lehet 
majd felhasználni. 

Másodszor, az új nevelési technológia mel-
lett a tanító átvállalhatja a mai iskolafelügye-
let dolgát is, mert a hallgatóság közé ele-
gyedve, a mainál jobban figyelhetné az elő-
adások hatását, megismételhetné vagy alkal-
masabbal cserélhetné ki az adott leckét, egyre 
jobb programmot adhatna s általában ama ked-
vező helyzetbe kerülne, hogy behatóbban 
figyelhetné az oktatás egész folyamatát, ami a 
jelenlegi tanítási módszerek végrehajtása köz-
ben lehetetlen. 

Harmadszor tekintetbe kell vennünk, hogy 
manapság csak a legnagyobb erőfeszítéssel tud 
a tanító a rábízott sok-sok feladatnak meg-
felelni. Az iskolánkívüli népművelés, levente-
oktatás, kántorkodás, jegyzői tisztség, stb. el-
látása csak úgy várható el a tanítótól, ha fő-
foglalkozásának terhét jó mechanikus segéd-
eszközök felhasználásával enjThíti. 

Negyedszer: az új technológia lehetővé teszi, 
hogy a tanító. szakértővé képezze ki magát a 
klinikai lélektannak a neveléssel kapcsolatos 
problémáiban. Az iskolásgyermekeknek tíz szá-
zaléka különleges eljárásokat igényel, ezek-
nek megállapítása és keresztülvitele csak a 
legalaposabb pszichológiai képzettségű és a 
kellő idővel s tetterővel rendelkező tanítóktól 
várható el. A mostani elfoglaltság mellett 
a tanítóság csak az átlagos tehetségű, normá-
lis idegzetű növendékeket tudja gz élet küz-
delmeire igazán előkészíteni, a rendellenesek, 
a gyöngék már az iskolában el-elmaradoznak 
s az élet kíméletlen arénájában bizony leg-
gyakrabban áldozatul esnek. 

Ne féljünk tehát a nevelés új technikai 
segédeszközeinek teljes mérvű kifejlődésétől s 
igénybevételétől, hanem inkább igyekezzünk 
ezt a fejlődést előmozdítani, hogy az új tech-
nológia nyújtotta könnyebbségek kihasználá-
sával egyre magasztosabb szerepet tölthessünk 
be a nemzet nevelésében. 
Education (Boston), Dr. Howard, Y. McClusky, 

1 9 3 5 májusi szám. a neveléstan tanára a michigan 
egyetemen. 

Francia tanügyi lapokból. 

A népoktatás helyzete a gazdasági 
világválság közepette 

A nagy gazdasági krízis első hullámveréseire 
valamennyi állam a népoktatási költségek 
apasztásával és kapcsolatosan a tanszemélyzet 
illetményeinek leszállításával reagált. Egyné-
mely országban számos osztályt, sőt egész is-
kolákat megszüntettek, másutt meg az iskolai 
építkezéseket halasztották el vagy törülték; 
hol a tandíjakat emelték, hol pedig különleges 
iskolai adókat vetettek ki. Akadt azonban 
négy-öt olyan állam is, amely a válság elle-
nére sem csökkentette népoktatási kiadásait, 
sőt még emelte is, így főleg Olasz- és Spanyol-
ország, némelyik középamerikai állam (Ecua-
dor, Costa-Rica), és egy-két svájci kanton. 

Jellemző tünet, hogy a válság mindenütt meg-
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növelte az állam befolyását a népoktatásra. 
Brazília szövetséges államban az 1930. év fo-
lyamán keletkezett közoktatási és közegészség-
ügyi minisztérium erősen kiépítette hatalmát 
és ellenőrző jogát az oktatásnak minden ágára. 
Németországról ismeretes az a hajlandóság, 
mely az egyes alkotó országok önrendelkezési 
jogát a központi kormánynak igyekszik alá-
rendelni. Olaszországban pedig a nemzeti ne-
velés miniszterének közvetlen irányítása alá 
került 25.000 néptanító és 8.000 iskolaigazgató, 
aki eddigelé az egyes törvényhatóságokat, vá-
rosokat szolgálta. Ezzel párhuzamosan számos 
helyütt megszüntették a magániskolákat: Albá-
niában az 1933. évi törvény rendelkezése szerint 
kizárólag az állam gondoskodik polgárainak 
neveléséről; Spanyolhonban a hitfelekezeti is-
kolák helyébe állami intézeteket állítottak; 
Kínában, Mexikóban és Észtországban szintén 
megvonták a magánosoktól az iskolafenntartás 
jogát. 

Az elemi oktatás terén a módszerek tökéle-
tesbítésére, az igazgatás javítására irányult 
minőségi problémákat csaknem mindenütt ki-
szorították az iskolák, osztályok, tanítók szám-
szerű megállapítására vonatkozó mennyiségi 
kérdések. Ez utóbbiak — egyrészt a társadalmi 
élet színvonalának emelkedése, másrészt pedig 
a munkanélküliség következtében — még azok-
nak az országoknak is újból a nyakukba sza-
kadtak, amelyek a számszerűség kérdését mái-
megoldottnak vélték. A fiatalság ugyanis nem 
találva módct az elhelyezkedésre, továbbra is 
látogatni kívánja az iskolákat, amely törek-
vését a társadalom s a törvényhozás is támo-
gatja azzal, hogy a munkanélküliség csökken-
tése érdekében az ipari, kereskedelmi alkalma-
zás kezdő életkorát meghosszabbítja. Íme, az 
iskolaköteles korhatár kiterjesztésének igazi 
magyarázata. Dániában állami támogatást 
kapnak azok az iskolafenntartók, amelyek a 
nyolcadik évfolyamot is rendszeresítik. Genf-
ben a tizenötödik életév betöltéséig terjesztet-
ték ki a köteles korhatárt. Egyiptomban a 
7—12 éves gyermekekre mondták ki az iskola-
kötelezettséget. Kínában is foglalkoznak a tan-
kötelezettség behozatalával, Luxemburgban 
pedig mindinkább tért hódít a nyolcosztályos 
népiskola bevezetésének eszméje, legalább is a 
városokban. 

A hivatásos oktatás dolgában — ugyanúgy, 
amint az a kultusztárca képviselőházi tárgya-
lása során nálunk is megnyilvánult — általá-
nosan az a tendencia jelentkezik, hogy minden-
nemű szakoktatás a közoktatásügyi miniszter 
kezében koncentráltassék (Belgium, Portugá-
lia, Spanyolország, Lengyelország, Olaszor-
szág). Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a 
szakneveléssel foglalkozó körök egyre beha-
tóbban foglalkoznak a kapcsolatos pedagógiai 
kérdésekkel. 

A tanítóképzés reformjának szükségét szer-
teszét az egész világon hangoztatják, attól a 
belátástól vezérelten, hogy a pedagógiai, igaz-
gatási újítások eredményessége csakis meg-
felelően képzett tanítóktól várható. Csaknem 

általános az a felfogás is, hogy a tanítóságnak 
ugyanoly fokú végzettséget kell szereznie, mint 
a szabad pályákon működőknek, vagyis egye-
temi képzettséget. A londoni tanítóképző inté-
zet máris beolvadt az ottani egyetembe és a 
tanítóképzés folytatása mellett, mint az egye-
temnek Pedagógiai Intézete, elméleti és gya-
korlati kutatásokat is végez. Németországban 
pedagógiai akadémiát állítottak, hogy erősítse 
a tanítóság érdeklődését a falusi iskolák iránt. 
Ausztria Lengyelország, Egyiptom stb. mind 
nagyobb követelményeket támaszt a tanítóság 
képzettsége dolgában. Említésre méltó, hogy 
míg Angliában túlságosan nagynak tekintik a 
tanítók létszámát, addig Olaszországban külön 
erőfeszítéseket végez a nemzeti nevelés minisz-
tere, hogy az ifjúságot a tanítóképzőkbe vonzza. 

Érdekes megállapítása ugyanennek a minisz-
ternek, hogy fiúk erkölcsi és szellemi nevelé-
sére sokkalta alkalmasabbak a férfi-, mint a 
nőtanítók. Ennek a folyománya, hogy míg ez-
előtt nem törődtek a tanítójelöltek nemével, 
most arra is ügyelnek, hogy a képzők látoga-
tóinak a fele a hímnemű ifjúság köréből kerül-
jön ki. 

A genfi Nemzetközi Nevelésügyi Iroda 
közlése. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

A gyermekhez való viszony a kultúra 
fokmérője 

A felnőtteknek a gyermekekhez való viszonya 
annyira differenciálódott, mint egyetlen más 
emberek közti viszony sem. 

Néhol egészen majoinszeretettel veszik körül 
a gyermeket, másutt feltétlenül alávetik a fel-
nőttek szeszélyének, ütik, verik és rosszabbul 
bánnak vele, mint némely háziállattal. Ezen 
szélsőséges elvek között az árnyalatok egész 
sokasága található. 

A gyermekhez való viszonyt illetően nem-
csak az egyes emberek különböznek egymás-
tól, de egész osztályok és nemzetek is. Más a 
viszony Franciaországban, mint Svájcban, más 
Angliában, mint az Egyesült-Államokban, 
másképen fest Berlinben, mint Bécsben stb. 
E tekintetben nem játszik döntő szerepet sem 
a faj, sem a vallás, sőt még az anyagi helyzet 
sem. A szegény, háború utáni Ausztriában 
nagy gondot fordítanak a gyermekre, míg a 
gazdag Franciaqrszágban a gyermekekhez 
való viszony nem éppen követésre méltó. Nem 
is igen szeretik ott az utódokat. A nem ke-
vésbbé gazdag északafrikai társadalom nagyon 
szereti a gyermekeket. Még bizonyos közös vo-
násokkal bíró népek, mint a japán és a porosz, 
mindkettő erős, fegyelmezett, imperialisztikus, 
nagyon különféleképen bánnak a gyermekkel. 
Japánban a gyermekkultusz uralkodik, Po-
roszországban a sziger. 

Lengyelországban hasonlóan nagy különbsé-
gek vannak az egyes néprétegek, sőt az egyes 
országrészek között is. 

A gyermekekhez való viszony attól fiigg, 
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mit látunk vagy akarunk látni a gyermekben. 
A gyermek olyan lény, amelyet etetni, öltöz-
tetni, gyógyíttatni, nevelni kell. Tehát anyagi 
kiadások forrása, ebből a szemszögből ítélve, 
a gyermek nem rossz üzlet. Ezért az elanyagia-
sodott emberek és társadalmak kerülik a gyer-
meket és ha már megvan, nem sok figyelmet 
fordítanak rá. A kis földmíves családokban 
azonban jó üzlet is lehet a gyermek. Eltartása 
kevésbe kerül és kész munkaerőt kapunk 
benne. Ilyen helyen sok a gyermek, de mun-
kásként kezelik, erején felül dolgoztatják, 
még fejlődésének rovására is, örömtelen gyer-
mekkort él. Az említett esetekben a felnőttek-
nek a gyermekekhez való viszonyának rugója 
az érdek. Az ilyen viszony természetesen rend-
kívül szűk látókörű. 

A gyermekekre fordított minden befektetés 
bőven kamatozik, habár rendesen nem annak, 
aki a befektetést eszközli. Más veszi hasznát, 
mégpedig bőségesen és ez a társadalom. 
A gyermekekre fordított ezzel az áldozatkész-
séggel és lemondással élnek és virágzanak a 
nemzetek. Itt tehát más rúgó, más motívum 
lép a gyermekhez való viszony kialakulásában 
és ez a társadalom érdeke. 

A harmadik indítóok magának a gyermek-
nek érdeke, vagyis a gyermek önzetlen szere-
tete. 

Ez a három mozzanat, nevezetesen az önzés, 
a társadalom érdeke és magának a gyermek-
nek java határozzák meg a gyermekhez való 
viszonyt, de egyúttal döntő befolyással van-
nak a gyermek fejlődésére és a társadalom 
jövőjére. 

Ausztriában és Poroszországban is a társa-
dalmi érdekekre támaszkodik a gyermekekhez 
való viszony, de amíg Ausztriában ezt szere-
tettel teszik, addig Poroszországban nyerse-
séggel és a gyermeki lélek megtörésével. Fran-
ciaországban túlnyomóak az önző mozzanatok, 
sokkal nagyobb mértékben, mint sok más 
szomszédos államban. Japánban kizárólag a 
gyermeket tekintik, aminek példáját adták, 
mikor a fajilag, vallásilag, idegen lengyel 
gyermekeket vették körül nagy szeretettel. 

Nagyon kívánatos, hogy megváltozzék a 
gyermekekhez való viszony, mert akkor más-
ként fog festeni az iskolázás, a gyermekvéde-
lem, gyermekegészségügy és más, jobb polgá-
rok nőnek fel ezekből a gyermekekből. Tehát 
ez legyen a jelszó: mindent a gyermekért! 

Dobrouolski Stanislaw. 
Miesiecznik Pedagogiczny 1935, 4. szám. 

TUDOMÁNY, IRODALOM» MŰVÉSZET 

Lovagköltők dalai. Középfelnémet eredetiből 
fordította, a bevezetőt és az életrajzot írta: 
Balogh Károly. (Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
kiadása.) 

A rejtelmes középkor világa elevenedik meg 
előttünk, amikor ennek az érdekes könyvnek 
lapjait forgatjuk. Életre ébrednek előttünk a 
lovagkor leventéi, hölgyei és várkisasszonyai, 

napfényes májusi délutánokon, hársak hűs ár-
nyékában és víg táncot lejtenek a falu szépei 
és legényei. Keresztes vitézek vonulnak a Szent-
Föld felé, istenes énekeikkel komoly alaphan-
got adva a kor költészetének. A legendák, mon-
dák, hősköltemények rejtelmes homályából, a 
vallásos rajongás misztikus ködéből elővillan-
nak a fényes vértek, kardok és dárdák, kihallik 
a páncélos lovagok és paripák dübörgése, de 
minduntalan kicsillan a titkolt és rejtett szere-
lem fájó boldogsága és édes bánata is. 

Balogh Károly a középkori német udvari 
költészet legszebb dalait, a XII. és XIII. század 
várról-várra, udvarról-udvarra látogató lovag-
költőinek legértékesebb alkotásait ültette át 
mesteri módon nyelvünkre. Annak a költészet-
nek remekeit, amely először a provencei truba 
dúrok lantján, azután a francia „ménestrelek" 
ajkán hangzik fel, majd a délnémeteknél és a 
Rajna mentén, különösen pedig Ausztriában, a 
Babenbergek bécsi udvarában, a „Minnesang"-
ban virágzik ki bűvös-bájos pompájával. 

Ezeknek a Minnesangoknak tárgya — ezer 
változatban — mindig ugyanaz: vágyó, fájó 
szerelem: mélységes hódolat a nő, különösen 
a szív választottja, a hölgy előtt. Ehhez járul 
a hölgy kegyének kérése, a válás keserűsége, a 
csalódás fájdalma, egy bíztató pillantásért járó 
hála, a viszontlátás öröme, végül a teljesülés 
boldogsága. A költemények nagy része táncdal. 
Ezeket vagy az udvari társaság mulattatására, 
vagy pedig a körtánchoz énekelték a falu hársa 
alatt, hová májusban özönlött az ifjúság, hogy 
a hosszú tél után táncban, dalban, szerelemben 
lelje örömét. 

Gyönyörködünk a lovagi költők dalainak 
formagazdagságában is. Változatos, egymáshoz 
gyakran hasonló, de lényegileg mégis eltérő 
forrnák, a rímek különleges elhelyezése, a rit-
mus változatai meglepő gazdagságban fordul-
nak elő, ami abban leli magyarázatát, hogy 
valamennyi költemény dalszöveg volt s így 
dallamnak és versnek egymáshoz kellett simul-
nia. Némely' dalban felváltva szól a nő és a 
férfi. Az ilyen versszakok gyakran csak lazán 
függnek össze, nem mindig párbeszédek, néha 
csupán csak hatásukban, vagy hasonlatossá-
gukban összefüggő gondolatok. 

Névtelen szerzők költeményei mellett többek 
között megtaláljuk a könyvben Meinlch von 
Sevelingen, Spervogel, Dietmar von Eist, Fried-
rich von Hansen, Heinrich von Velcleke, Al-
brecht von Johansdorf, Heinrich von Morun-
gen, Reinmar der Alte, Hartmann von Aue, 
Walther von der Vogelweide, Wolfram von 
Eschenbach, Neidhardt von Reuenthal, Lcutold 
von Savene, Reinmar von Zweter, Urlich von 
Lichtensteiii, Wildonje legszebb lovagdalait. 

Balogh Károly valóban értékes és hasznos 
munkát végzett, amikor lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a lovagkor érdekes világába annak 
költészetén keresztül a magyar olvasóközönség 
közvetlen betekintést nyerhessen. 

A megifjodás varázsregéje. Két előbbi verses-
kötete (I. Költemények és II. Magyar Szonet-
tek és egyéb versek után) harmadik kötete, 
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mely most jelent meg, A megifjodás varázs-
regéje cím alá gyűjtötte össze Petri Mór még 
ki nem adott versei színe-javát, mely az ő tiszta 
költészetének jellemző kiegészítése. A meg-
ifjodás varázsregéje című kötetben verseit hét 
fejezetbe osztotta be; a fejezetek sokatmondó 
címe megfelel a versek tartalmának. I. Kóbor 
álmok, Dal-Emlékek; II. Vívódó évek, a vergő-
dések kora; III. A vár váró lovagja, az álmok 
ideje; IV. Régi útmutató beszél, és mutatja az 
igazság útját; V. Zengő patak 1920—29, Költői 
lelke az a zengő patak, amiből dalai fakad-
nak; VI. A varázsrege, Magyarország képe egy 
vogul rege tükrében, és végre VII. Tantuszok, 
költészetének csengő aprópénze 1930—35, az 
utolsó öt év termése, kisebb versei, vagyis 
aprópénz, de hozzátehetjük, hogy az is arany. 
Általában az egész verseskötet jellemző képet 
nyújt Petri tiszta költészetéről és méltó foly-
tatása emelkedő költői pályájának. Mély át-
érzése zeng benne életküzdelmei változatos 
emlékeinek, melyek akkor is szépek, ha szo-
morúak, mert széppé teszi a költői szív melege, 
mely kíséri, majd visszaidézi reményeit, vá-
gyait ós csalódásait a múltból, sóvárgásával, 
szenvedéseivel, kételkedéseivel és gyönyöreivel. 
Ezeknek a verseknek elégikus hangja csupa 
megható, őszinte vallomás az eltűnt ifjúkor 
felejthetetlen álmairól. Az egész kötetben a 
szerző költői ereje szép és változatos formák-
ban zengi el az élet tovatűnő, bús szépségeit. 
Tanúbizonysága annak, hogy Petri Mór a 
klasszikusok iskolájában növekedett és úgy 
költői, mint emberi ideáljaihoz az élet minden-
féle csapongásában is hű maradt. 

Gróf Corti Egon Caesar; Erzsébet. (Révai-ki-
adás. Ára díszkötésben, gazdag illusztrációkkal 
6-50 pengő.) 

Tovaröppent tündéi-világ képeként él ma még 
azoknak a lelkében is a ferencjózsefi kor, akik 
csak apáik elbeszéléséből tudnak róla. Énnek 
a kornak volt költői megtestesítése Erzsébet 
királyné, akinél tiszteltebb nőalakja kevés van 
a magyar történelemnek. 

Corti grófnak róla szóló új könyve eléggé 
meggyőző példa arra, hogy ma már a királyi 
fenségek legemberibb intimitásait sem védi 
többé tilalom a történész kutatásai elől. Corti 
gróf nem is hallgat el róla semmit. Erzsébet 
életét nemcsak olyan csapások tették tragikussá, 
mint bátyja, majd pedig egyetlen fia, Rudolf 
öngyilkossága, hanem a sors azoktól a keserű-
ségektől sem kímélte meg, amelyeknek rang-
különbség nélkül ki van téve minden asszony: 
férje családjának, anyósának ellenséges maga-
tartása, Zsófia főhercegnő hideg számítású 
intrikái és az az áthidalhatatlan szellemi ellen-
tét, amely elválasztotta őt egyébként oly kivéte-
les erkölcsi tulajdonságokkal bíró királyi fér-
jétől is. 

És e mü nemcsak Erzsébet királyné személye 
miatt érdekes, hanem erősen politikai háttere 
és magyar mellékalakjai miatt is. Erzsébet 
mély magyar-szimpátiája egyaránt reális és 
romantikus: az egyedülálló asszony és egyedül-
álló nemzet egymásratalálása. Az idősebb és 

középkorú olvasó úgy érzi e könyv olvasásakor, 
mintha most válnának igazán világosakká saját • 
i fjúsága korának keretei; a fiatal olvasó előtt 
pedig most tárul föl benne apái idejének belső, 
bizalmas képe. Nemcsak izgalmasan érdekes, 
hanem sok-sok kötet történelmi műnél is tanul-
ságosabb ez a pompásan megírt, szépkiállítású, 
dúsan illusztrált életrajz. 

Székely Mózes: Csütörtök. (Révai-kiadás. Ára 
egészvászonkötésben 4-80 pengő.) 

A szerző nevéhez a legnagyobb magyar könyv-
sikerek egyike, a „Zátony" című regény fűződik. 

A Zátony szerzője páratlan könyvsikere után 
sem lépett elő névtelensége homályából. Évekig 
hallgatott. Nyilván az az ember, aki csak akkor 
szólal meg, amikor már nagyon felgyűlt benne 
a mondanivaló. Hallgatása óta nagy átalakulá-
son ment keresztül. Ez már regénye tárgyából 
is következik. A színtér Erdély, de a szereplők 
nemcsak magyarok, hanem erdélyi románok is. 
Az erdélyi román középosztály küszködött és 
szenvedett a mai rezsim megteremtéséért; de a 
regátiakkal való egyesülést a legteljesebb ki-
ábrándulás követte, a kísérlet nem sikerült — 
„csütörtököt" mondott. Innen a regény címe. 

A regény főszereplőinek, Albinnak és Lenueá-
nak mély költészettel megírt tragikus kamasz-
szerelme lobog az előtérben; mellettük a hős 
apjának, a magyar műveltségű, puritán ügy-
védnek és hozzá méltó feleségének alakja; a 
háttérben Maniu, Vaida, Goga (meg nem ne-
vezve, de felismerhetően) s távolabb, kissé 
ködbeveszően, a régi magyar rezsim tiszteletet 
parancsoló alakjai; a hajdani főispántól a vá-
rosi rendőrig — a magyar kisebbség gazdasági 
és politikai harcai, szenvedései, amelyeknél nem 
kisebbek azonban az erdélyi románság szenve-
dései sem. Legsötétebb háttér a Regát, a fa-
narióta szellem. Ha vannak is tisztességes kivé-
telek a Regátiak között: agyonnyomja őket a 
kérlelhetetlen többség. 

Talán legfőbb ereje az írónak a nyelve. Nem 
könyvekből, más íróktól letanult, vagy újság-
írói magyarság ez, hanem inkább a fülnek, 
mint a szemnek szóló, mesterkéletlen, az erős 
meggyőződéstől fűtött férfias, erdélyi próza. A 
szerző írói és erkölcsi bátorságát mutatja, hogy 
mer a máról beszélni, hogy őszintén, elhallgatás 
nélkül mer szólani arról, ami ma Erdélyben 
magyarnak, románnak egyaránt fáj; s kivételes 
írói tehetségét mutatja, hogy sikerült nagy, 
összefogó képet nyújtani Erdély mai társadalmi 
helyzetéről. 

Németh Imre: Kőszeg város művészettörté-
nelméből. Hazánknak kevés városa dicsekedhe-
tik gazdagabb történelmi múlttal, mint Kőszeg. 
Ha a városban járunk, lépten-nyomon találko-
zunk művészettörténeti emlékekkel s vágyódunk 
megismerni azok művészettörténeti értékét. 
Erre igen jó kalauz Németh Imre könyve, mely 
a városban található várszerű építkezés, a bárok 
stíl és a klasszicizáló vagy empire stíl marad-
ványait ismerteti meg velünk igen világos és 
élvezetes alakban. A könyvben igen sok a mű-
vészi kép, melyek Kőszeg város művészettörté-
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neti remekeit tárják elénk. (A könyv ára 1-50 P. 
Megrendelhető a szerzőnél.) 

Üdvözlő-dal. Koloszár Elemér szigetújfalui 
kántortanító Üdvözlő-dal címen igen hangula-
tos háromszólamú dalt írt, mely a Magyar 
Kórus kiadóhivatalában kapható (Budapest, 
Fery Oszkár-utca 55). Legalább 20 darab vé-
telénél ára 8 fillér. A szerzőt az Országos Ma-
gyar Irodalmi és Zenei Társaság eddigi zene-
szerzői működéséért díszoklevéllel tüntette ki. 

A Magyar Muzsikaszó Kottmíjsiig megvalósította a 
könnyű zene híveinek régi vágyát. Egyrészt fillérekért 
ad havonta 7 népszerű zongora-ének kottát (nótát, 
népdalt, műdalt és klasszikust), másrészt nemzeti 
szempontból karolja fel sajtó-részében a könnyű mu-
zsikával kapcsolatos és a muzsikáló nagyközönséget 
érdeklő kérdéseket. Zenei híreket, novellát, tréfás 
cikkeket, rejtvényeket ad, zenei és versírói pályáza-
tokat hirdet. Mutatványszámot 60 fillér beküldése el-
lenében (lehel bélyeg is) portómentesen kiild a Ma-
gyar Muzsikaszó kiadóhivatala, Budapest, VII., Do-
hány-u. 68. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Heinrich Marx: Erziehung und Unterricht in 
der deutschen Volksschule. (Nevelés és oktatás 
a német népiskolában.) 19S4, 294 lap. 

A szerző célja: félszázadra visszamenőleg a 
népiskolai oktatásügy elméletét és gyakorlatát 
kritikailag elemezni. Szerinte a mai (politikai, 
felekezeti, filozófiai és pszichológiai) áramla-
tokból a pedagógia győztesként csak úgy ke-
rülhet ki, ha népneveléstudománnyá bővül és 
helyzetét saját talaján felismeri. Fejtegetései-
ben, amelyekben Ziehent. Kriechet és Lorenz 
von Steint vallja mestereinek, az élettel való 
kapcsolat, az életközelség vonul végig. A nép-
iskola értelmét és jellegét -az életnek szerves 
intézménye állapítja meg: működését és sike-
rét csak az biztosíthatja, ha a népközösségnek 
valamennyi életmegnyilvánulása összhangban 
van a bennök rejlő (immanens) célkitűzések-
kel. Saját pedagógiai hitvallását jellegzetesen 
tüntetik fel a következő sorok. „Az emberkép-
zést két oldalról szemlélhetjük: belülről mint 
fejlődés, kibontakozás, kívülről mint ráhatás: 
mindkét folyamat minden valódi alakításban 
érvényesül, mégpedig nem véletlenül egyidejű-
leg, hanem kölcsönös feltételezettségük követ-
keztében" (i> > „Óvakodjunk a reformdogmati-
kato1, aii'ely 1 elyes és hamis, medern és reak-
ciós értékítéletekkel biztonságban ringatja ma-
gát, mert azok mögött rendszerint íróasztalböl-
cseségek húzódnak meg, amelyek a valósággal 
szemben csődöt mondanak" (154). „A részünk-
ről több ízben ostorozott látszatreformizmus 
rothadt gyümölcsöt érlel. A kényeztető-pepe-
cselő viselkedés a növendékkel szemben, az is-
kolatáska vaskészletének elhanyagolása, az ele-
ven anyagon folytatott állhatatlan kísérleti 
kórság szükségszerűen ürességbe tcrkolnak és 
nemsokára már csak a történelem lapjaira fog-
nak tartozni" (162). 

Könyvünk tartalma: „Művelődési folyamat a 
német népiskolában" két főfejezetre oszlik, 
amelyek e tárgykört minden vonatkozásban 
felölelik: 1. A pedagógiai eljárásnak és tagjai-
nak elmélete: Az iskola mint társadalmi jelen-
ség. Az iskolával szemben támasztott közösségi 
és tárgyi követelések. A nevelésnek eleven tár-
gyáról. A nevelői történésnek közvetítője. 2. A 
népiskolai gyakorlatnak tárgyalása: a nevelői 
és tanítóművészetnek helyzete a művelődési 
folyamatban. Iskolaszervezés és tanításalakí-
tás. A tanítás problémái. A nevelés módjai. Is-
kola és társadalomszervezet. 

Általánosabb érdeklődésre számíthatnak a 
következő fejezetek, amelyeknek tartalmát rö-
viden jelezzük. Iskola és szülői ház (256—63): a 
két tényezőnek kapcsolatát rendszeresen vizs-
gálja, a tanítóság még mindig bizonyos távol-
ságban tartja magát a szülőktől. Illetékességi 
vita vagy versengés? Osztályok látogatása. 
Szülői értekezletek. Szülői tanácsok (Elternbei-
rat). Szülők szövetsége. Tanítók látogatása csa-
ládoknál. — A tanító (55—66): kultúrtörténeti 
társadalmi szempontból, közvetítő és vezető 
szerepe, szolgálata; a tanító pszichológiája, sa-
játos struktúrája, „kombinált jelleme", impon-
derabiliái, következtetések a tanítóképzésre. A 
tanító-nevelő fogalmát így határozza meg: 
„Olyan en.ber, akiben a másokkal való érintke-
zés szüksége legerősebben van kifejlődve. Ezek-
nél arra törekszik, hogy az emberiség szellemi 
javait bennök kitermelően kifejlessze" (63). — 
Népiskola és népművelés (263—69): minthogy 
mindkettő bensőleg összefügg, szerzőnk a szer-
ves népművelés híve; vázolja a német népmű-
velés fejlődését, különböző irányait a század-
forduló óta; „a csak-iskolamesternek ki kell 
lépnie az iskola falaiból és lakásának várából"; 
az eddig elhanyagolt földműves- és munkás-
osztályt is fel kell karolnia, a nevelés szem-
pontjából az igazság és tárgyilagosság érdeké-
ben segíteni; a tanulókat és volt tanulókat is 
be kell venni et be a munkába és a lelkésszel 
karöltve működni; a különböző munkaterüle-
tek közül főleg a szülőföld- és népismeret fon-
tosságát, továbbá népkönyvtárak alapítását 
hangsúlyozza; a tanítónak itt alkalma nyílik 
saját tehetségét, hajlamait érvényesíteni. 

Természetes, hogy szerzőnk a nemzeti szo-
cialista világnézetnek, tehát nevelésnek is 
híve: „A faj nagyon lényegesen nevelésügy, 
mert tipikus összviselkedést szemléltet" (53). 
„Korunk fa,'nemesítő törekvéseit a népnevelés 
szempontjából nagy örömmel kell üdvözölni. . . 
ideje lenne, hogy a német tanítóság behatóbban 
foglalkozzék az öröklési egészségtannal" (251). 
A könyv végére (293—94) illesztett pótlás 11 
pontban sorolja fel az idevágó tényeket és kö-
vetelményeket. 

A szöveget kísérő számos érdekes jegyzet 
mellett ki kell emelnünk a rendkívül gazdag 
(270—86) és fejezetek szerint csoportosított iro-
dalmi jegyzéket amely egyben hasznos út-
mutatóul szolgálhat azoknak, akik egyes kér-
désekkel behatóbban óhajtanak foglalkozni. 



'569 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Magyar dal bécsi iskolában. 

A Mariahilíen levő Hamerling-gimnázium 
tanuló-énekkara nemrég előadást tartott, 
amelynek műsorában öt különböző nyelvű nép-
dalokat is énekeltek, köztük egy magyar nép-
dalt is, amely annyira megtetszett, hogy meg 
kellett ismételni. 

Lietz Hermann gondolataiból. 
Egy külföldi újság az abbolsholme-i új is-

kola megalapítójának (1868—1919) írásaiból a 
következő értékes gondolatokat eleveníti fel: 
Mindenképen, még ha holnap utolsó óránk 
ütne is, ma még kötelességünket kell teljesí-
teni. — Ha növendékeinket mindenekelőtt ön-
uralomra akarjuk szoktatni, úgy ezt elsősorban 
önmagunkkal szemben i s érvényesíteni kell. — 
Az ifjúság elé hősiességet, nemeslelkűséget, ba-
ráti hűséget és idealizmust kell állítani, nem 
pedig gyávaságot, kalmárszellemet, önzést, 
hűtlenséget és nyers érzékiséget. 

Két esztendő az olasz népiskola életéből. 
Igen figyelemreméltó cikk jelent meg dr. Fran-

cesco Lepore, az olasz kir. nemzetnevelésügyi 
minisztérium népiskolai ügyosztálya főnökének 
tollából az Annali dell'istruzione elementare 
(Az elemi oktatás évkönyvei) c. szemle legújabb 
számában. E tanulmány egyes adatai lapunk 
olvasóit is bizonj7ára érdekelni fogják. Az ille-
tékes főtisztviselő, a hivatalos adatok alapján, 
tiszta képet nyújt arról a hatalmas fejlődésről, 
amelyet 1932-ben és 1933-ban, a fasizmus 10. és 
11. évében az olasz állam elemi oktatásügye el-
ért. Mussolini kormánya annyira tudatában 
van az oktatás-nevelés rendkívüli jelentőségé-
nek a nemzet boldogulása, az ország erősödése 
terén, hogy még azokban az években is, amikor 
minden egyéb téren a legmesszebbmenő takaré-
kosság elvét vitte keresztül, ugyanakkor az 
elemi iskolák tételében a kiadásokat 935 millió 
líráról S99 millióra, majd egy év múlva már 
körülbelül 1 milliárd 120 millióra emelte. En-
nek a messziretekintő áldozatkészségnek kö-
szönhető, hogy az 1930—31. tanévben fennálott 
147.696 osztály száma két év múlva már több 
mint hétezerrel (7000) emelkedett, a tanítóság 
létszáma pedig ugyanezen idő alatt 97.309-ről 
101.529-re. A lakosság szaporodásának és kul-
turális szükségletének megfelelve, a Duce köz-
oktatásügyi kormánya ezt az impozáns ütemet 
minden nehézség ellenére is folytatni szándé-
kozik, különösen — ahol ez leginkább kívána-
tos — az ország déli tartományaiban és a szige-
teken. 

A mai helyzetben, a fasiszta kormány részéről 
célba vett férfias jellegű nevelés szempontjából 
azonban még egyéb irányban is jelentős vál-
tozás óhajtandó: tudnillik a tanítók és tanító-
nők létszámában mutatkozott feltűnő arányta-
lanság kiküszöbölése. Az 1932/33. tanévben 
ugyanis minden 100 férfitanítóval szemben 415 
tanítónő állott. Az olasz kormány ezért a taní-
tók helyzetének és előmenetelének jelentékeny 

javításával is arra törekszik, hogy minél több 
i f jú válassza életpályájául a tanítói hivatást. 
Ettől indíttatva, tervbe vette a megüresedett 
állásoknak kisegítő tanerők helyett minél ha-
marabb rendszeresített állásokba osztott taní-
tókkal való betöltését, pályázatok útján. Eré-
lyes rendszabályokkal, az iskolakerülés teljes 
megszüntetésével, a túlzsúfolt osztályok lecsök-
kentésével, minél több párhuzamos osztály fel-
állításával törekszik továbbá az olasz közokta-
tási kormány az itt-ott még nem kielégítő ta-
nulmányi eredmény fokozására is. A ma már 
154.622-re emelkedett száma az elemi iskolai osz-
tályoknak, a megnövekedett igények mellett, 
még jelentékeny emelésre vár, de kétségtelen, 
hogy Mussolini kormánya által kitűzött okta-
tás-nevelési reformok, amelyek a nagyszerűen 
működő balilla-szervezet terén máris csodála-
tos eredményeket értek el, a népoktatás minden 
egyéb intézményében is mihamarabb teljes 
mértékben meg fognak valósulni, a lakosság és 
a tanítóság áldozatkész szelleméből. 

Az angol uralkodópár mint sportpártoló. 
Az angol közoktatásügyi minisztérium kép-

viselője az alsóházban bejelentette, hogy a ki-
rály és királynő védnökségével központi bizott-
ság alakult, az egész nemzet testnevelésének 
előmozdítása érdekében. A bizottságnak, amely-
ben képviselve van az angol orvosok, sport- és 
ifjúsági szervezetek 40 vezető tagja, az a fel-
adata, hogy kiskorúakat és felnőtteket, férfia-
kat és nőket az egészséges sportbéli gyakor-
lásra buzdítsa és kiképezze. A megfelelő veze-
tők kiképzése érdekében máris megtörténtek a 
szükséges intézkedések. 

Akik még nem láttak eleven lovat. 
New-York iskoláinak tanulóihoz a közelmúlt-

ban kérdéseket intéztek a háziállatokra vonat-
kozóan. A legtöbb válasz kielégítő volt, a lóra 
vonatkozók kivételével: ugyanis kiderült, hogy 
a tanulók 54%-a még nem látott eleven lovat. 

Magyar iskolai ünnepély Milanóban. 
A milanói magyar iskola az Anyák Napját 

nagysikerű hazafias ünnepély keretében tartotta 
meg az Opera Nazionale Balilla országos ifjúsági 
szervezet vezetőségének előzékenységéből a Tea tro 
del Littorio színpadán. Az ünnepélyt Mezey 
Emil kormányfőtanácsos, iskolaszéki elnök ma-
gyar és olasz nyelven tartott beszéde nyitotta 
meg. Klimkó Lászlóné Szabó Frida igazgató-
nőnek az anyai szeretetről szóló szép előadása 
után a magyar viseletben fellépett növendékek 
magyar és olasz szavalatai, majd ének- és zene-
számok következtek, az olasz balillák közre-
működésével. A színházat zsúfolásig megtöltő 
közönség soraiban megjelent Pőzel Tibor mila-
nói magyar főkonzul, dr. Márffy Oszkár tanár, 
m. kir. kormányfőtanácsos és a milanói magyar 
egyesület tagjai, Langer Béla vezetésével. 
Az olasz állami és városi tanügyi hatóságok i s 
képviseltették magukat. A szép ünnepély, mely-
nek rendezéséért elsősorban Klimkóné igaz-
gatónőt illeti elismerés, a Himnusz és a Gio-
vinezza elénekíésével ért véget. 
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Magyar és lengyel tanulók nemzetközi 
levelezése. 

Jasoúczyk lengyel tanár felkérte Kemény 
főigazgatót, hogy vele együtt szervezze meg 
a magyar és lengyel tanulók nemzetközi 
levelezését. Kemény ezt az ügyet elintézés vé-
gett áttette az Országos Középiskolai Tanár-
egyesülethez, amelynek kebelében már eddig is 
folyt a tanulók nemzetközi levelezésének irá-
nyítása. Érdeklődők számára még közöljük az 
illető lengyel tanár címét: Jasoúczky Alfréd 
Gymnasialprofessor in Nouy Sacz, ul. D. Tu-
gossa 56., Polska. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az Eötvös-alap 6 0 éves 
Hat évtizede, hogy Péterfy Sándor, a Taní-

tók Atyja, 200 forint felajánlásával országos ta-
nítói segélyegyesületet alapított, melyet későb-
ben dicső emlékezetű első kultuszminiszterünk 
nevének megörökítésére Eötvös-alapnak neve-
zett el. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja áldá-
sos működésének ezt a nevezetes évfordulóját 
július 2-án, a Tanítók Ferenc József Háza nagy-
termében díszközgyűléssel ünnepelte meg. 

A díszközgyűlésen a m. kir. vallás- ós közok-
tatásügyi minisztérium képviseletében Antalfia 
Antal dr. és Boreczky Elemér dr. min. osztály-
tanácsosok, a székesfőváros részéről pedig a 
polgármester, illetőleg a közoktatási ügyosztály 
képviseletében Felkay Ferenc dr. tanácsnok és 
Szőnyi László dr. tanácsjegyző jelentek meg. 
Ott láttuk továbbá az országos- és vármegyei 
tanítóegyesületek kiküldötteit, Pogány Frigyes 
dr. államtitkárt, Kohányi Gyula és Csontai 
Győző kir. tanfelügyelőket, Ekamp Nándor és 
Emhő Gyula szfőv. szakfelügyelőket, számos 
fővárosi és vidéki tagot. 

A díszközgyűlést megelőzően Péterfy Sándor-
nak a Kerepesi-úti temetőben lévő sírjánál 
Moldoványi Gábor, a Békésvárm. Ált. Tanító-
egyesület elnöke, a Tanítók Ferenc József Háza 
udvarán álló szobránál pedig Mátyás József 
szfőv. polg. isk. tanár, az intézet volt növendé-
ke, emlékezett meg az alapító elévülhetetlen ér-
demeiről s a magyar tanítóság mélységes hálá-
ját díszes koszorú elhelyezésével fejezték ki. 

A díszközgyűlést Rákos István kir. tanácsos, 
elnök nyitotta meg. A megjelent előkelőségek 
és vendégek üdvözlése után rámutatott az Eöt-
vös-alapnak a magyar néptanítók és társadalom 
érdekében kifejtett, eredményekben gazdag mű-
ködésére és azokra a feladatokra, melyek a min-
denkori tanítónemzedékre a munkás elődöktől 
nyert és az Eötvös-alapban kifejezett gazdag 
örökség megóvásának és gyarapításának köte-
lezettségeként jelentkeznek. , 

Az elnök megnyitó beszéde után Boreczky 
Elemér dr. min osztálytanácsos Hóman Bálint 
dr. miniszter üdvözletét juttatta kifejezésre és 
közvetítette küldője elismerését az egyesület szo-
ciális és kulturális munkája fölött. A magyar 

tanítóság önsegélyezésre irányuló törekvését 
dicséretesnek és példaadónak mondotta. Felkay 
Ferenc dr. tanácsnok a székesfőváros polgár-
mesterének és közoktatási ügyosztályának üd-
vözletét és jókívánságait fejezte ki. Értékelte 
azt a munkát, melyet az egyesület nemes hagyo-
mányai szellemében és Eötvös emlékének éb-
rentartásával hat évtizede szünet nélkül végez. 
Az üdvözletek folytatása során Rákosi Zoltán, 
az Orsz. Polg. Tanáregyesület elnöke, v. Csorba 
Ödön, az Áll. Tanítók Orsz. Egyesületének fő-
titkára, Bajnok Géza, a Kath. Tan. Orsz. Szöv. 
alelnöke, Bodor Lajos, a Ref. Tanítók Orsz. Egy. 
alelnöke, Somogyi Béla, az Ág. Ev. Tan. Orsz. 
Egy. alelnöke és Kindlovits Pál, a Budapesti 
Tanítók és Tanárok Segélyzft Egyesületének el-
nöke, köszöntötték a jubiláló Eötvös-alapot. Vé-
gül Ekamp Nándor a budapesti szakfelügyelői 
kar nevében szólott. 

Az Eötvös-alap 60 éves történetéről Háros An-
tal főtitkár nyújtott áttekintést. Kifejezést adott 
annak, hogy az egyesület hat évtizedes múltja 
összeforrt a magyar tanítói közélet kialakulásá-
val, a tanítói hivatás tisztességének fokozatos 
kibontakozásával. Méltatta Péterfy Sándornak 
ós kortáx-sainak céltudatos, szívós, egy kiszabott 
gyakorlati elvet kitartóan követő, önfeláldozó 
munkáját s körvonalazta azokat a feladatokat, 
melyek a jövőben még megoldásra várnak. 

A díszközgyűlés ezután elhatározta, hogy 
Wlassics Gyula br. és Berzeviezy Albert dr. volt 
minisztereket, Hóman Bálint dr. minisztert és 
Szendy Károly dr.-t, Budapest szfőv. polgár-
mesterét, az Eötvös-alap érdekeit előmozdító 
gondoskodásukért köszönti. 

Majd Móra László szfőv. igazgató-tanító, a 
Gárdonyi Géza írod. Társaság főtitkára lépett 
az előadói asztalhoz és elszavalta az évfordulóra 
írt alkalmi költeményét. A magyar tanítóság ér-
zését hűségesen kifejező és nemes formában 
megírt költemény igen mély hatást gyakorolt 
a hallgatóságra. Az elismert nemes tanító-költőt 
a jelenlevők percekig lelkesen ünnepelték. 

A bensőséges ünnepség Rákos István zárósza-
vával végződött 

A díszközgyűlést ünnepélyes közebéri követte, 
melyen a szfőv. közs. gyak. el. iskola adomá-
nyozta Rákos-serleggel Kohányi Gyula kir. tan-
felügyelő mondott lelkes felköszöntőt. 

Délután az Országos Osztóbizottság tartott 
gyűlést Farkas Gyula osztóbizottsági elnök ve-
zetésével. Az ülésen 28 főiskolai hallgatónak 
120—120, 35 középiskolai tanulónak 80—80 pengő 
jutalmat, 15 özvegynek 80- 80, 8 özvegynek 40 
—40, végül 8 árvának 80—80 pengő segélyt osz-
tottak ki. Az Eötvös-alap tehát ez alkalommal 
8920 pengőt fordított tagjainak s ezek hátrama-
radottjainak támogatására. Végül betöltötték a 
Tanítók Ferenc József Háza főiskolai interná-
tus, a Péterfy Sándor Leányotthon és a keszt-
helyi Rákos István Internátus helyeit. 

Ezután Sólyom János alelnök vezetésével a 
LX. rendes közgyűlést folytatták le. A közgyű-
lés mély részvéttel emlékezett meg Kapy Rezső 
tiszteletbeli tag elhunytáról, aki, mint jegyző, 
másodtitkár, titkár s végül, mint a Tanítók Fe-
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reuc József Háza igazgatója, negyed évszázadig 
munkálkodott az Eötvös-alap felvirágoztatásán. 
Érdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg. Hú-
ros Antal főtitkár jelentéséből a közgyűlés 
örömmel értesült arról, hogy Hóman Bálint dr. 
miniszter a Tanítói Internátusok Alapjából az 
Eötvös-alap Házainak gondozásában lévő és jó 
eredményt igazoló tanítógyermekek megsegíté-
sére és a Házak egyéb céljaira 34.890 pengőt 
utalványozott. Az összeg keretében az Eötvös-
alap a Tanítók Házainak lakói közül 98-at ja-
vasolt köztartási segélyre. A miniszter fejen-
ként 150-től 250 pengőig menő segélyt engedé-
lyezett. A közgyűlés mélységes háláját fejezte 
ki a miniszternek. 

Péterhidi József igazgatónak, Iwsits Gyula, 
a keszthelyi felügyelőbizottság elnökének je-
lentése és Gergely István számtartó, Szarvas 
Ede, a számvizsgálóbizottság elnökének beszá-
molója után a közgyűlés véget ért. 

A nagykállói rk. esp. ker. Tanítóköre június 
13-án tartotta évi rendes gyűlését Nagykálló-
ban. Marná Gyula esperes Krisztus és a gyer-

mek együtthaladásáról beszélt, kifejtve, hogy 
a gyermekek valláserkölcsös nevelésében mi-
lyen fontos szerepe van a tanítóságnak. Tarna-
völgyi András nagykállói ig. k. tanító tartott 
ezután igen értékes előadást az iskolából ki-
került gyermekek továbbneveléséről. Majd 
Haugh, Lucia nagykállói tanítónő előadása kö-
vetkezett a szívgárdagyűlések tervszerű leve-
zetésének irányelveiről és módszeréről. Az el-
méleti fejtegetést követte egy szívgárdagyűlés. 
Végül vitéz Gaál Lajos pócspetri ig. k. tanító 
az elemi iskolai és iskolánkívüli helyes ének-
tanításról tartott alaposan kidolgozott elő-
adást. A kör Bereznay Béla balkányi ig. k. ta-
nító indítványára elhatározta, hogy a Hajdú-
szoboszlón építendő katolikus tanítói gyógy- és 
üdülőház létesítéséhez 10—10 pengővel minden 
tag hozzájárni, mit 10 havi részletben fognak 
letörleszteni. 

T A N Ü G Y I M 1 P T Á R . 

— Július hónap második felére. — 
Júl ius 17. (1832.) Született Vajdafi Gusztáv pedagógus, 

a Lónyay-utcai nép i sko la igazgatója. Péterfi 
Sándor ra l együtt k i ad t a a „Nyelvtani Példa-
tár"- t . 
(1847.) Született Kerékgyártó Elek pedagó-
gus és szakíró, k inek olvasókönyvei a köz-
okta tás i tanács által e lsőrendű ju t a lmakban 
részesültek. 
(1926.) Klebeisberg Kuno gróf t á j ékoz ta t j a 
a sa j tó t a közokta tásügyi beruházásokról . 
Alföldi népegészség 6, népművelés 15 mill ió 
ko roná t kap. 

Jú l ius 19. (1862.) Született Molnár Vince pedagógus, 
ki a vakok részére térképet és fö ldgömböl 
talál t fel. 
(1902.) Wlassics kul tuszminiszter elrendeli a 
magya r nyelv kötelező taní tásáról szóló tör-
vény szigorú végreha j tásá t . 

Jú l ius 20. (1869.) Eötvös József bá ró közoktatásügyi 
miniszter Gyertyánjfy István hírneves peda-
gógusunkat a svájci képezdék tanulmányo-
zására küldi. 

Jú l ius 21. (1894.) Meghalt Hetyei Gábor pedagógus, a 
dévai képezde igazgatója , a „Magyar Taní tó-
képző" című szaklap megalapí tó ja és szer-
kesztője. 

Jú l ius 23. (1816.) Született Girókúti Ferenc, a tanszer-
múzeum felügyelője. 
(1859.) Született Rajner Ferenc pedagógus 
és tanügyi író. Vezette a Magyar Hír lap tan-
ügyi rovatát és szerkesztet te az Országos 
Középiskolai Tanáregyesü le t Közlönyéi. 

Jú l ius 24. (1848.) Véget ér a négy napig tar to t t első 
egyetemes és közös magyar tanítógyűlés 
Budapesten, melynek létrejöt te Ney Ferenc-
nek, a „Nevelési Tá r sa ság" elnökének kö-
szönhető. 

(1924.) A közokta tásügyi miniszter a közép-
iskolákba való lépéskor előírt felvételi vizs-
gákat eltörli. 

Júl ius 25. (1752.) Született Marczibányi István, ki 50.000 
for intos a lapí tványt tett tudományos , szép-
irodalmi és nyelvészeti pá lyáza tokra . 
(1790.) Meghalt Basedow János Bernát , a 
német oktatás- és nevelésügy nagy re formá-
tora. 
(1833.) Született Kállay István pedagógus, a 
debreceni tan í tóképző t aná ra , szakíró, a 
„Prot . Népiskolai L a p o k " szerkesztője. 

Július 26. (1873.) Született Dölle Ödön tanítóképző-
intézeti igazgató, tanügyi író. (A nyelvészet 
története.) 
(1925.) A genfi nemzetközi gyermekvédelmi 
nagygyűlésen Petkó-Szandtner Aladár állam-
t i tkár előadást tar to t t a magya r gyermek-
védelemről. 
(1927.) A cseh tanügyi hatóságok Nagyborsa 
községben (volt szenei járás) levő áll. iskolá-
ban beszüntették a magyarnye lvű okla tás t 
és a tótnyelvűt rendelték el. 

Júl ius 27. (1775.) Született Brunswick Teréz grófnő, ki 
hazánkban az első kisdedóvodát 1828-ban 
felállította. 
(1848.) Született Eötuös Loránd báró, a 
Weker le -kormány vallás- és közoktatásügyi 
minisztere. 

Júl ius 30. (1928) Kecskemét városa Klebeisberg Kuno 
grófot díszpolgárává választotta. 

Júl ius 31. (1840.) Meghalt Jacotot János f r anc i a peda-
gógus, a róla elnevezett zsakoto nyelvtaní-
tási rendszer fe l ta lá lója , mely egy könyv 
nélkül megtanul t rövid monda tbó l indul ki 
és ebből tér át a szavakra , szótagokra és 
hangokra . 
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H Í R E K 

A közoktatásügyi igazgatás átszervezése 

Lapunknak minden olvasója bizonyára nagy 
figyelemmel kíséri azokat a különböző kineve-
zésekkel kapcsolatos személyi és szervezeti 
változásokat, amelyek a közoktatásügyi igaz-
gatásban végbemennek és még most is folynak. 
Miután ezek a változások egész kulturális éle-
tünk nagyarányú reformjával függenek össze, 
jobbnak látjuk, ha mindezekkel részletesen és 
kimerítően majd akkor foglalkozunk és akkor 
tájékoztatjuk lapunk olvasóit is, mikor a tan-
ügyi igazgatás újjászervezésének végrehajtása 
befejeződik. 

Címadományozás. A Kormányzó Űr Őfőmél-
tósága Gábor Ignác marcali (Somogy m.) ta-
nítónak átlagon feliili háborús teljesítménye 
elismeréséül a századosi rendfokozat címét 
adományozta. 

A kiskunhalasi tanyai tanítók üdülőházának 
felavatása 1935. évi május 29-én volt, a Pest-
vármegyei Általános Tanítóegyesület kiskun-
halas—kiskőrösi járáskörének idei gyűlésével 
kapcsolatban. 

Áz üdülő-otthon alapját a tanyai tanítók a 
tankönyvek árusításából összegyűlt százalé-
kokból rakták össze az összeomlás óta eltelt 
15 esztendő alatt, amelynek tőkéjéből Róna 
Gábor igazgató egy lebontás alá került ház 
anyagát árverésen aránylag jutányos áron 
megvásárolta s akkor, mikor az anyag már 
megvolt, a városhoz fordult, hogy a kérdéses 
telekből a szükséges területet bocsássa a taní-
tóság rendelkezésére A város képviselőtestü-
lete a kérelmet nemcsak teljesítette, hanem 
egyhangú határozattal kétszerakkora területet 
engedett át, mint amennyit a tanítótestület 
kért s a fásításhoz szükséges csemetéket is in-
gyen utalta ki. í gy történt, hogy az épület alig 
4000 pengővel tető alá került. A m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter xír az üdülő-otthon 
részére 600 pengő államsegélyt engedélyezett, 
— amely összeg lehetővé teszi, hogy a tanító-
testület az első év nehézségein minden baj nél-
kül átküzdheti magát. Az avatóünnep előtt 
Sóstó-fiirdő nagytermében a járáskör tartotta 
meg évi gyűlését, amelyen Karády-Kraftsik 
Zoltán elnöki megnyitója után, Galla Endre, 
az Állami Tanítók és óvónők Országos Egye-
sületének elnöke az új iskolafelügyeletről, özv. 
Greguss Gyuláné kiskunhalasi állami tanítónő 
a gyermekvédelemről és Szilágyi Frigyes kis-
kőrösi állami elemi iskolai igazgató a helyet-
tes tanítói alkalmazás megszűntetéséről tartott 
előadást, majd az adminisztratív ügyek követ-
keztek s a tisztújítás, mely a régi tisztikar új-
ból való megválasztását eredményezte. 

A köri gyűlés után a közönség átvonult az 
üdülő-otthonba, ahol Rákos István kir. taná-
csos, a Magyarországi Tanítóegyesületek Or-
szágos Szövetségének elnöke tartotta az avató-
beszédet. Rákos István és Fekete János polgár-

mester s az egybegyűlt testületek küldötteinek 
beszédei után Róna Gábor igazgató ismertette 
az üdülő-otthon létesülésének történetét, majd 
Fürcht Ferenc, az üdülő-otthont létesített 
tanyai körzet egyik h. tanítója szavalta el 
alkalmi költeményét s a Szózat eléneklésével 
az ünnep véget ért. 

Országos Tanítógyűlés. A Magyar Tanító-
egyesületek Egyetemes Szövetségének szövet-
ségtanácsa július 3-án tartotta közgyűlését a 
budapesti Tanítók Ferenc József Háza dísz-
termében. Rákos István kir. tanácsos, elnök 
megnyitóbeszédében visszapillantott a magyar 
tanítóság utolsó tíz esztendejének mozgalmaira 
és közösen végzett nagy erőfeszítéseire. Beje-
lentette, hogy az Akadémia a folyó évben ismét 
kitüntetett 6 érdemekben gazdag tanítót. Majd 
tudomására hozta a közgyűlésnek, hogy magas 
korára való tekintettel nem vállalhatja tovább 
az Egyetemes Tanítószövetség vezetését. 

Wanitsek Rezső főtitkár nagy tetszéssel fo-
gadott előadásában ismertette a Tanítószövet-
ség sokirányú és értékes működését. Mari-
kovszky Gyula főpénztáros beterjesztette az 
1936. évi költségvetést, amit a közgyűlés jóvá-
hagyott. A központi elnökség indítványára 
Földes Ferenc titkárt a Tanítószövetség tiszte-
letbeli tagjává választották. 

A közgyűlés utolsó pontja a tisztújítás volt. 
Elnök lett: Berkényi Károly áll. népiskolai 
igazgató; alelnökök: Bajnok Géza római kat. 
iskolaigazgató, vitéz Csorba Ödön áll. népisko-
lai igazgató, Ekamp Nándor szfőv. szakfel-
ügyelő-igazgató, Grieszhaber Endre Henrik ev. 
iskolaigazgató, Mocsári László ref. iskolaigaz-
gató és Moldoványi Gábor áll. iskolaigazgató; 
főtitkár: Sugár Béla áll. népiskolai igazgató; 
titkárok: Földes Ferenc áll. tanító, Jakovits 
Valéria áll. tanító, Kerék Péter áll. népiskolai 
igazgató, Kovács Dénes róm. kat. tanító, Nagy 
Lajos dr. ref. igazgató és Tóhelyi Ferenc tár-
sulati vezetőtanító; főpénztáros: Marikovszky 
Gyula állami népiskolai igazgató; főellenőr: 
Péterhidi József, a budapesti Tanítók Ferenc 
József Háza igazgatója; szerkesztő: Adorján 
József áll. igazgatótanító; számvizsgálóbizott-
ság: Czibor János áll. népiskolai igazgató, Hof-
meiszter József áll. népiskolai igazgató és Re-
ntes Alajos szfőv. igazgató. 

A közgyűlés lelkes ünneplésben részesítette 
a távozó és érdemekben gazdag elnököt, Rákos 
István kir. tanácsost. Berkényi Károly, az 
Egyetemes Tanítószövetség új elnöke köszöne-
tet mondott a személye iránt országosan meg-
nyilatkozó bizalomért. Kijelentette, hogy az 
Egyetemes Tanítószövetség gazdag hagyomá-
nyait s a letűnt idők nagy tanítóegyéniségeit 
fogja szeme előtt tartani. Legfőbb feladatának 
azt tekinti, hogy megvalósítsa a magyar ta-
nítóság lelki egységét, továbbá, hogy a tanítói 
hivatás megbecsülése terén fokozottabb ered-
ményeket érjen el. 

A közgyűlés után ünnepi ebéd volt a Tanítók 
Házában, ahol Ormós Lajos, az ORTE elnöke 
köszöntötte a volt és az új elnököt, biztosítva 
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az előbbit mély hálájáról, az utóbbit pedig a 
tanítóság teljes bizalmáról. 

Baloghné Hajós Terézia folyó hó 19-én délután 
4 óra 10 perckor diákfélóra keretében rádióelőadást 
tart „A Balaton és élővilága" címen. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Tanítói kinevezések. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Ági (Algöver) Pál, orosházi, Mattyasovszkyné 
Zóra Olga szegvári, Dobray Elemér kótaji, So-
koray Gyula albertfalvai, özv. Jasnitzkyné 
Franklin Irma pestszentorzsébeti, Csernyné 
Madarassy Olga pestszentlőrinci, Gyurgyik 
Mária kispesti, Bott Júlia pornázi, Márkus Er-
zsébet kispesti, Bíró Jenő pestszenterzsébeti, 
Teperné Pócsy Blanka soproni, Kereszti-
Sehmidt Kornélia rákospalotai, Megyeri (Mitt-
ner) Margit békásmegyeri, özv. Garzsikné Pfisz-
terer Vilma pestszentlőrinci, Imrey Margit kis-
pesti, Wéberné Várday Gizella kispesti, Er-
délyné Ábrahám Katalin nagykanizsai, özv. 
Ladomérszkyné Debrő Margit sátoraljaújhelyi, 
Szabados Sztipics András kelebiai, Pappné Je-
litz Regina sashalmi, Szentmihályi Anna bé-
késcsabai, özv. Brückerné Kabdebó Mária kis-
pesti, Ványi Teréz kiskunhalasi, Cseresznyák 
Ignác magyaróvári, Kasotzky Pál szeged-szaty-
mazi, özv. Radoné Kenessey Ilona isaszegi, özv. 
Révészné Krüner Irén líj pesti, Simonyi Ella 
pestszenterzsébeti, Végh Lenke pécsi, Bakoss 
János barcikai, Szilvay Mária rákoshegyi, 
Sáska Erzsébet békéscsabai, Bercsényi Jolán 
újpesti, özv. Fertigné Ploy Hermin szarvasi, 
Aknai Arzberger Gyula pestszentlőrinci, özv. 
Balássyné Tokos Margit dombóvári, Balázs 
Sámuel salgótarjáni, Csikyné Jaklovszky Ilona 
vecsési, Berlik Paula pécsi, Faix Vilmos pest-
szenterzsébeti, Ferenczi Gyula kecskeméti, Ger-
denits Ilona hajduhadházai. Koezián Margit 
egri, Kutor Árpád toponári, László Ágnes bajai, 
özv. Mertséné Dovényi Vilma makói, özv. Mun-
kayné Csiky Erzsébet Budapest-Augusztatelepi, 
Nagy Anna pécsi, Novákné Kovács Mária bu-
dafoki, Punschert Alajos deszki, Schmidt Mik-
lós szegvári, Szebeny Jenő rákospalotai, Tarkó 
János Örkényi, Traum József felsőgödi, Tur-
csányi István pestszentlőrinci, Zilahy Sebess 
Géza hajduhadházai, Zubek József csongrádi, 
Zsák Antal eleki, Szabó József mosoni, Fedák 
János ceglédi, Csiki József szolnoki, Szabó Fe-
renc szentesi, Kádár Antal újpesti, Taricska 
F'erenc pesterzsébeti, Forray János pécsi, Szo-
ják József karcsai, Vajay József szolnoki, Pál 
(Piblinger) Lajos kispesti, Staub Adrién buda-
foki, Pechó Péter kispesti, Som Ernő kispesti, 
Osztián Béla csanádpalotai, Burner Győző so-
moskőújfalusi, Lazarits Miklós felsődabasi, 
Borbás János taksonyi, liátky Antal kúnszent-
mártoni, Chinorányi Antal gyömrői, Tokay Jó-
zsef szeged-nagyszéksósi, Berényi Jenő gyéké-
nyes-zákányi, Szarvas Ede kispesti, Kőszegi 
József battonyai, Buthy Antal soroksári, Ki-

rály Gyula bajai, Weitzel A. Gyula nyerges-
újfalusi, Krántiz József battonyai, Orosz Ist-
ván újpesti, Lauf Gyúla hernádvécsei, Lázár 
Mihály széphalom-hosszúlázi, Tarkó Lajos be-
rettyóújfalui, Angyal János szolnoki, vitéz 
Bertalan Sándor győri, Buday M. Márton dar-
vasi, Csicskár József kaposvári, Csiky Gyula 
vecsési, Daláth Jenő pécsi, Göndöcs Jenő barcsi, 
Károlyi Károly újpesti, Lipeczky János gyön-
gyösi, Litvay Endre nagykanizsai, Molcsán Já-
nos pestszentlőrinci, Poócs Sándor tiszaszalkai, 
Rátkay Lajos túrkevei, vitéz Somogyi Dezső 
zákonyi, Süle Dénes nyíregyházai állami elemi 
iskolai tanítókat a VII. fizetési osztályba ki-
nevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Bácskay Kálmán aszalói róm. kat., Görgényi 
(Gaganetz) Viktor kányi gör. kat., Kiss József 
baskói gör. kat., Szabó István hernádszentand-
rási ref., Dobrossy Lajos kémesi közs., Hartvek 
János Jenő kisbudméri rk., Nemes József ma-
gyaregregyi róm. kat., Radics Béla mágócsi 
róm. kat., Vadas Gyula vékényi róm. kat., Háhn 
Pál vaskúti róm. kat., Lakó Gusztáv jánoshal-
mai róm. kat., Nyerges Gyula szeremlei ref., 
Varga János békési közs., Macher Lajos szente-
tornyai közs., Faragó Jakab kőrösladányi róm. 
kat., vitéz Gálfi Kálmán füzesgyarmati ref., 
Nagy Elek öcsödi ref., Janovszky György 
szarvasi ág. h. ev., Müller Gyula bárándi róm. 
kat., Kerékgyártó László tépei ref., Mészáros 
Ferenc biharkeresztesi ref., Abkarovics Jenő 
mezőkövesdi róm. kat., Vasas Dezső hejőesabai 
róm. kat., Musinszky Sebestyén bükkmogyo-
rósdi róm. kat., Lajos István külsőböcsi ref., 
Keresztes Jenő tiszaszederkényi ref., Meszlényi 
Antal földeáki róm. kat., Mágori Sámuel makói 
ref., Gross Henrik makói izr., Jó járt (Bunford) 
Béla szegedi községi, Zányi József szegedi köz-
ségi, Kovács Ernő hódmezővásárhelyi ref , , Imre 
József hódmezővásárhelyi ref., Ligeti Jakab 
szegedi izr., Kniesz Ferenc székesfehérvári köz-
ségi, Szabó Szeréna székesfehérvári közs., Szabó 
Elemér polgárdi róm. kat., Matkovics Gyula 
cecei róm. kat., Szíjártó Károly fülei ref., Szé-
csény Ferenc gárdonyi ref., Tóth Dénes kajászó-
szentpéteri ref., Mayer Sándor győri róm. kat., 
Fritz György győri róm. kat., Pilbauer László 
markotabödögei róm. kat.. Bene Nándor győri 
róm. kat., Potyondy Zsigmond téti ág. h. ev., 
Csizmadai Ferenc kisbaráthegyi ág. hitv. ev., 
Gajzer János hajdúszoboszlói róm. kat., Fi-
scher Mihály debreceni róm. kat., Fábián Ist-
ván kabai ref., Cseke Gábor hajdúszoboszlói 
ref., Mocsáry László debreceni ref., Buzogány 
Dénes püspökladányi ref., Nagy Sándor deb-
receni ref., B. Nagy Géza hajdúszoboszlói ref.. 
Szabó Márton hajdúszoboszlói ref., Tarnay 
Kálmán egri róm. kat.. Lestál Miklós egri róm. 
kat., Reisinger Bertalan egerszalóki róm kat., 
Bodor Gábor csányi róm. kat., Süle Pál hevesi 
róm. kat., Horvtáh Pál besenyeszögi közs., 
Szentiványi Béla jászberényi róm. kat., Farkas 
István karcagi róm. kat., Kertész Károly jász-
berényi róm. kat., Feiszthammel Károly szajoli 
róm. kat., Molnár Pál mezőtúri ref., Szilágyi 
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Lajos karcagi reí'., Kárpáti Károly karcagi ref., 
Kardos Bertalan szolnoki izr., Richter József 
vértessGiulói róm. kat., Mladonitzky Miklós 
nagysápi róm. kat., Roszler Simon bánhidai 
róm. kat., Böndi András bokodi ref.,, Csengci 
Gyula oroszlányi ág. ev., Dianovszky Szaniszló 
kasári közs., Kapós István balassagyarmati 
róm. kat., Várnay Lajos nagyoroszii róm. kat., 
Mikolovics József lpolydamásdi róm. kat., Lup-
say Kálmán dejtári róni. kat., Wojatsek Ferenc 
szckolyai róm. kat., Bérezés Lajos balassagyar-
mati ág. h. ev., Váry Nagy János szigetszent-
miklósi közs., Kosztra Pál bocai közs., özv. 
Horváthné Ferencsik Mária alsónéniedii róm. 
kat., Szvoboda Dénes gödöllői róm. kat.,J/or-
vay Béla mogyoródi róm. kat., Mátay Emma 
váci róm. kat., Resti Rezső kalocsai róm. kat., 
Boros Ferenc kiskunlacházi ref., Papp Zoltán 
kiskunlacházi ref., Bex Ferenc budapesti ág. 
h. ev., Búzás József kecskeméti közs., Szikla-
váry Gyula újkécskei közs., Ábrahám István 
nagykőrösi róm. kat., Tantossy Kálmán abonyi 
róm. kat., Varga József kiskúnfélegyházai róm. 
kat., Tóth Ambius nagykőrösi ref., hl órányi 
Károly drávakeresztúri róm. kat,, Nemes Já-
nos lábodi róm. kat., Czobor Gyula marcali 
róm. kat., Parraghi János nagyberki róm. kat., 
Pintér Vilmos nemesvidi róm. kat.. Pataky 
Géza magyaratádi ref., Németh István porrogi 
ág. h. ev., Ehrenwerth Hugó csornai róm. kat., 
Szárító Károly vitnyédi róm. kat., Tatay Dezső 
páli róm. kat., Giczy Vince sopronnémeti róm. 
kat., Kántor István iváni róm. kat., Rasztovich 
Jolán sopronhorpácsi ág. h. ev., Glatz Lajos 
rábaszentandrási ág. h. ev., Bálintffy Mátyás 
nagyhalász-érháttanyai közs., Vargha Ferenc 
nyíregyházai róm. kat., vitéz Gaát Lajos pócs-
petri lóm. kat., Lehoczky Sándor pusztadobosi 
róm. kat., Perekó Imre nyiracsádi ref., Duch-
novszky Károly jánki róm. kat., Rohonczi 
(Rágya) Miklós méhteleki gör. kat., Tolnay Já-
nos túristvándi ref., Horváth Imre paks-cse-
resznyéspusztai közs., Schmidt Miklós paks-
csámpapusztai közs., Regős (Reisner) István 
kisvejkei róm. kat., Parti József dombóvári 
róm. kat., Megyesi György kölesdi róm. kat., 
Eberhardt János mucsi róm. kat., Jártas Róza 
szekszárdi róm. kat., Bayer Károly závodi 
róm. kat., Sarló (Scheuer) János dunaköm-
lődi róm. kat., Szegő István decsi ref., Kis 
Gábor szombathelyi közs., Németh János szent-
péterfai róm. kat., Madúchy Ida körmendi 
róm. kat., Nagy Emil rábakéthelyi róm. kat., 
Varga Gábor vaskeresztesi róm. kat., Dreiszi-
ger József tapolcafői róni. kat., Benedek Lipót 
bakonypölöskei róm. kat., Gratzer János pápai 
róm. kat., Grabler Rezső tótvázsonyi róm. kat,., 
Simon Gyula ugodi róm. kat., Szűcs Jenő 
szentgáli ref., Györki Jenő csömödéri közs., 
Üst Gyula balatongyöröki róm. kat., Molnár 
Mihály, ozmándbüki róm. kat., Bagyary János 
söjtöri róm. kat., Erimmel Berta háromhutai 
róm. kat., Braun Ágoslcn hercegkúti róm kat., 
Rácz Endre ondi ref., Tóth István szerencsi 
ref., Poppec Béla tállyai ág. h. ev. tanítókat a 
VII. fizetési osztály 3. fokozatába előléptette. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Hercegné Vidi Anna hatvani, 
Buzsákné Buzsáki Cecilia pestújhelyi, özv. 
Emődné Vencel Karola sashalomi, Faragó Jenő 
Lajos püspökladánytanyai özv. Faragóné Ko-
váts Anna pesterzsébeti, Garáné Halmi Erzsé-
bet debrecen-mézeshegyi, Harsányiné Könzei 
Margit mátranováki, Karácson Imre nárai, Le-
vitzky Flóra pécsi, Mayer Adél szeged-rókusi, 
Nagyné Baksay Katalin nyírszöllősi, Reznek 
Jolán pilisvörösvári, Russné Erdösy Anna 
mátranováki, Somoghyné Eder Lítia pester-
zsébeti, Szabó Margit szentes-berekháti, Sza-
botté Schaff er Valéria szolnoki, Szanyiné Szabó 
Jolán mezőtúri, Szentpétery Béla Örkényi, Sző-
lősyné Mező Irén salgótarjáni, özv. Tóthné Ha-
lamka Hona pestszentimrei, Tóthné Tantosy 
Mária pestszentlőrinci, Török Mária kúnágotai, 
Vanekné Stirling Borbála szeged kisegítő is-
kola, Vargányi Gizella bodroghalomi, Virágh 
László királyhegy esi, Zólyominé Fülöp Já-
noska kétegyházai, Karap Irén debrecen-tég-
láskerti, dr. Magayné Nikolics Ilona szolnoki, 
Bátz Kálmán hegyeshalomi, Bartáné Kindler 
Irén salgótarjáni, dr. Egriné Stephany Margit 
városnaményi, Baranyai József kislángi, Bér-
cziné Lipták Ilona mindszent-szentimretelepi, 
Bozsó Antal gödreszentmártoni, Énekesné Pe-
rényi Regina szeged-kancsalszéli, Kmetty 
Gyula szeged-nagyszéksósi, Pathy Margit mind-
szenti, Pomázi Magdolna jászladányi, Sándliné 
Horváth Jolán keréktelek, Sinka Gyula szent-
kozmadombjai, Torma Emilia csabdi, Grego-
rits Margit tápióbicskei, Húsza Rezső pócsme-
gyer-leányfalui, Jurányi Benedek solymári, 
Kiss György Aladár alsónémedi-gyálpusztai, 
Kovács János hasznos-alsóhutai, Stuudham-
merné Becker Józsa dunakeszi-kúnházatelepi, 
Táncosné Latkóci Hona ócsai, Dékány Ilona 
budafoki, Jobbágy Tihamér sárisápi, Mende-
lényi Elvira jászárokszállási, Szalay Ilona 
debrecen-bánki, Babits Margit szőlőskislaki, 
Gresznarikné Markó Erzsébet szeged-király-
halomi, Griszhábel Gusztáv kiskunhalas-eresz-
tői, Illyés Sarolta kiibekházai, Kiss Katalin 
karcsa-becskedtanyai, Köteles Olga hejőesabai 
állami elemi iskolai segédtanítókat a XI. fize-
tési osztály 3. fokozatába kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Szabó Margit szentliszlói, Bayer Ilona szeged-
kisseri, Bálintfyné Serbán Irén érdújfalui, Ko-
vács Mária dunavecsei, Czeglédyné Honti Jú-
lia semjénházai, Zentai Schenk László hartai, 
Czimbolinecz János abaújszántói, Spanraftné 
Búzás Kornélia budakeszi, Szabó László déva-
ványai, Veress Károly kiskúndorozsmai, Szabó 
Ligia budapesti, Szappanos Benedek kúnszent-
miklós-kúnkereki, Kiss Jolán kiskőrös-erdő-
teleki, Bene Zoltán csepeli, Dani István nagy-
vázsonyi, Geréb Árpád kőrösszakáli, Klötzlné 
Auer Mária soroksári, Szép Margit budafoki, 
Horváthné Nagy Emilia sajószentpéteri, Sáros-
pataki Jolán pilisszentiváni, Tamásné Sövény 
Mária Örkényi, Szita István egeraracsai, Deák 



'575 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

68. ÉVF. 

Bárdos Gábor csepeli, Heinrich Jolán salgótar-
jáni, Hubay Ferenc nádudvari, Künstler Janka 
farkasgyepűi, Lomniczyné Lukács Margit jásd-
csőszpusztai, Nagy Béla hatvani, Sajtos Imre 
törökszentmiklós-szakálasi, Starmann Ákos 
ceglédi, Neubauerné Szűts Piroska dunabog-
dányi, Völgyesi József semjénházai, Regös Jó-
zsef kiskúnhalas-füzesi, Reisinger Mária mar-
kazi, Kotsisné Matos Júlia pitvarosi, Nagy Mik-
lós zalabaksai, Antal Imre hódmezővásárhelyi-
kútvölgyparti, Csipkayné Császár Ilcna salgó-
tarjáni, Csillag Ferenc kiskúnhalas-balotai, 
Bartos József klotildligeti, Baráth Ferenc 
pusztaradványi, Bene Sára békásmegyeri, dr. 
Kulinné Várai Mária csepeli, Bálint Emeren-
cia farkasgyepűi, Domokos Lajos rnindszent-
alsóludasi, Hídvégi Lajos alberti, Muszti 
László nagykozúri, Tamás Endre őrkény-csur-
gamajori, Hollósy Béla süttői, Sarkadi Nagy 
Erzsébet szentes-külsődonáti, Göbölös László 
kúnszentmárton-ugartanyai, dr. Balázsovicsné 
Koch Mária tápiógyörgryei, Szabó Ilona ka-
kucsinárcsi, Pintér Margit budapesti, Szabó 
Viktor vásárosnaményi, Gombásné Csepreghy 
Ilona csabrendeki, Reby Ferenc gergely-ugar-
tanyai, Bálint Géza kistelek-perceli, Lendvay 
Teréz tompa-gányósori, Tarró Ferenc csepeli, 
Altdörfer Ilona nyírszöllősi, Kolonay Margit 
vásárosnaményi, Párkány Mária egyeki, 
Schultzné Kirchner Irén karosai, Árvay Ala-
jos tököl-herniinamajori, Kovácsné Nagy Mar-
git pestszenterzsébeti, Ambrus Béla kistere-
nyei, Klukovicsné Braun Józsa szeged-külső-
öszeszéki, Kuna Erzsébet lónyai, F enyvessy 
Gyula újszentiván-térvárpusztai, Nagy Rozá-
lia jászszentlászló-ilonaszállási, Andrásné Lö-
rincz Erzsébet csabrendeki, özv. Pacherné 
Bakó Etel kiskúnhalas-zsanapusztai, Hőskora 
László cekeházai, Pappné Balogh Mária nyír-
ábrányi, Rákóczi Ferenc szentes-bereki, Fél-
egyházi Emil szeged-rózsajárási, Révész Ándrás 
hajdiúlorogi, Lászlóffy József sződrákosi, Mold-
vay Árpád gyál-nagyréti, Quicker Klára tü-
zérsomjói állami elemi iskolai helyTettes taní-
tókat segédtanítókká kinevezte. 

óvónői kinevezések. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Weber Eszter újhutai, Vörösné József Anna 
algyői és Sipos Katalin medgyesegyházi állami 
helyettes óvónőket segéd óvónőkké kinevezte. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

özv. dr. Hajós Györgyné bodrogkeresztúri la-
kosnak azért, hogy az ottani állami óvodába 
járó szegény gyermekek részére négy éven át 
mintegy 250 P értékű ruhaneműt és játékszere-
ket adományozott, köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az Országos Központi Hitelszövetkezet Igaz-
gatóságának Budapest és a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége kiskundorozsmai csoportja 
Elnökségének azért, hogy a kiskundorozsmai 
szegény iskolás gyermekek részére 600 P ér-
tékű ruhaneműt és 100 P értékű élelmiszert 

adományozott, őszinte elismerését és köszöne-
tét nyilvánította. 

Szemléltető-eszköz engedélyezése. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

4031—7935. ein. számú rendeletével az Országos 
Közegészségügyi Egyesület kiadásában meg-
jelent és az 515/935. ein. szánni rendelettel a 
közép-, polgári- és szakiskolák részére szemlél-
tető eszközül már engedélyezett Amit a kutyá-
ról tudni kell című faliképet a 4031/935. számú 
rendelettel a népiskolák részére is engedé-
lyezte azzal, hogy mindazon állami és községi 
jellegű népiskolák, közép-, polgári- és szakisko-
lák, amelyek kellő fedezettel rendelkeznek, is-
kolájuk részére azt beszerezhetik. A kép ára: 
4 P (léc nélkül 3 P). Beszerezhető az Országos 
Közegészségügyi Egyesületnél, Bpest, Eszter-
házy-utca 9. szám. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmü-

vek 7. számú pótjegyzéke. 

Asztalos Aladár, királydaróczi: Mari és Marika. Bp. 
Európa Keresk. Bt. 

Bohdaneczky Aladár: A toronyszoba. 
Ne bántsd a virágot! (Gyermekek számára.) 

Csite Károly: Királykisasszony éneklő babái. Szentgott-
hárd. Wellisch Béla knv. 

—• — Levente a galambom. Bp. Kókai L. 
• Rózsamajor virága. Bp. Kókai L. 

Verica kérője. Bp. Kókai L. 
Halász Imre: A házirend. Az Újság Vasárnapja. 
Kántorné (Zachariásné) Kallós Ilona: A titok. 
Malmos András: Árva Kati. 
Patkó Olivér, eberhárdi: Magyar diák útra kél. Bp. 

Kókai L. 
— — Petőfi hazajött. Bp. Kókai L. 
Ringelhann Béláné Fejér Julia: Hajnali harang. Ka-

locsa. Árpád Rt. 
vitéz Somogyvári Gyula: A virágember. Bpest. Szerző 

kiadása. 
Török Rezső: Édesanyám. Bp. Színházi Élet. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Ruszthy-Rlisztek Károly: A családvédelem és 
az iskola. — Váradi József: Imre Sándor: A ne-
veléstudomány magyar feladatai. — Kohányi 
Gyula: A millenáris népiskolák. — Békefi Jó-
zsef dr.: Az iskolai rend törvényes védelme. — 
Sárközy Istvánné: A gyermek téved, képzelő-
dik vagy fél. —• Tanítók nyugdíjügye. — A Ba-
latoni pályázat eredménye. — Iskolánkívüli 
népművelés, Csincsura Sándor: Bokréta-moz-
galom a gyakorlatiság szemszögéből. — Gya-
korlati pedagógia, Ferenczi István: Történelmi 
összefoglalás 1711—1825-ig. — Hazai és külföldi 
tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, mű-
vészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. — Hivata-

los rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egvetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körűt 6 
A kiadásért felelős: Dr. MATÉ KÁROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétkfildhessfik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

TISZAFÜRED református egyháza pályázatot hirdet 
az elhalálozás folytán megüresedett 111. sz. tanítónői 
állásra. Javadalom: az 58.202/1924. VKM. rendelet sze-
rint az iskolafenntartótól 78%, ezidőszerint a 64.800. 
1933. sz. VKM. rendelet alapján százalékonként havi 
1.20 P-vel, készpénzben kiszolgáltatva és 1 értékegység, 
amely áll 531 négyszögöl szőlőskerti szántóföldből, K öl 
puha tűzifából, 100 kéve rőzsébűl, természetben kiszol-
gáltatva. Lakás természetben. Szolgálati év szerint járó 
állami fizetéskiegészítés. Ha segédtanító választatnék 
meg ez állásra, ez esetben a javadalom a segédtanító 
törvényszerű javadalma. Kötelesség: a presbitérium ál-
tal kijelölendő elemi iskolai osztály, vagy osztályok taní-
tása és egyháztársadalmi (belmissziói) munka. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Létszámcsökkentés során 
nyugdíjazott, vagy olyan kisegítő tanítónők, akik leg-
alább egyesztendei eredményes szolgálatot igazolnak, to-
vábbá a női énekkar vezetésére alkalmas zenei képzett-
séggel bírók előnyben részesülnek. Pályázati határidő: e 
hirdetmény megjelenésétől számított három hét. Pályá-
zati kérvények, az összes szükséges mellékletekkel fel-
szerelve: Református egyház, Tiszafüred, círaro külden-
dők. A választás csak a nagyméltóságú Vallás- és Köz-
oktatásügyi Miniszter úrnak az állás betöltését engedé-
lyező hozzájárulása után ejtetik meg. (256.) 

GYOMA református egyháza pályázatot hirdet egy el-
halálozás folytán megüresedett tanítói állásra Köteles-
ség, fizetés törvényszerű. Lakás természetben, vagy tör-
vényes lakbér. Pályázati határidő a hirdetés megjelené-
sétől számított 21 nap. A szükséges okmányokkal fel-
szerelt, vá'.aszbélyeggel ellátott pályázatok: Református 
Iskolaszék, Gyoma, címre küldendők. Az állás szeptem-
ber 1-én foglalandó el. Értékegység 43. (254.) 

ÓPÁLYI község iskolaszéke pályázatot hirdet egy férű 
és egy női tanítói állásra. Pályázhatnak görög katholikus 
férfi és református női tanerők. Javadalom mindkét ál-
lásban 10—10% és megfelelő államsegély, egy lakás 
természetben, egy állás után pedig törvényes lakbér, 
melynek kérdését választás után az iskolaszék osztja szét. 
Az állások folyó évi szeptember 1-én elfoglalandók. Kel-
lően felszerelt kérvények Ópályi község iskolaszékéhez 
augusztus 6 ig küldendők. (252.) 

HOSSZCPALYI róm. kath. egyházközsége az újonnan 
szervezett I I I . sorszámú tanítói állásra pályázatot hir-
det a megjelenéstől számított 21 napos határidővel. Ja-
vadalma: lakbér és 20% helyi javadalom, többi állam-
segély. Nők is pályázhatnak. A megválasztott köteles 
szükség esetén a kán t^ t is helyettesíteni és az ifjúsági 
egyesületekben közreműködni. A kellően felszerelt és 
válaszbélyeggel ellátott kérvények a róm. kath. plébá-
niára, Hosszúpályi-ba, küldendők. (249.) 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
m ü o r g o n a é p l t ö 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á tép í tés t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b é r ő n vál la l . 

CSÁNY rk. elemi népiskolájánál a nyugdíjazás folytán 
megüresedett I. sorszámú tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom törvényszerű, kötelesség díjlevél sze-
rint. Pályázók a 69.870/1933. VI. főosztály sz. a. kelt 
VKM-i rendelet szerint felszerelt kérvényeiket 1935 
augusztus hó 10-ig adják be az iskolaszék címére. Csány, 
Heves megye. 1932 után kelt oklevelek, valamint elkésett 
és hiányosan felszerelt kérvények nem vétetnek figye-
lembe. (248.) 

MONOSTOKPÁLYI református egyháza pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett V. számú 
férfitanítói állásra. Javadalma a mindenkori fizetés 
30%-a az egyház pénztárából, 70%-a az állampénztár-
tól, természetbeni lakás vagy törvényszerű lakbér: incst 
az új iskolánál lévő lakás. Kötelessége a presbitérium 
által kijelölt osztály, vagy osztályok vezetése, missziói 
munkákban segédkezés és minden kántori teendő vég-
zése. Az iratok visszaküldésére postabélyeget kérünk csa-
tolni. A pályázati kérvény beadási ideje augusztus 15, az 
állást szeptember 1-én el kell foglalni. (247.) 

BORSOD református kántortanítói állására pályázatot 
hirdetek. Javadalom: természetbeni lakáson és kerten kí-
vül 8 magyar hold szántóföld, 2 hold rét, 6 darab legelő-
illetőség, 17—18 q búzapárbér, 4 köbméter tűzifa, 24 q 
kőszén beszállítva. Helyi javadalom értékegységt»: 35. 
Kötelességek: az elemi és ismétlőiskolások tanítása, or-
gonával kántori teendők végzése, egyházi énokkarvezetés, 
levente oktatás, belmissziói munkákban segédkezés. Meg-
választandó tanító az előd részére 60 P befektetési díjat 
tartozik megtéríteni. Pályázatok augusztus 10-ig hozzám 
küldendők. Borsod, u. p. Edelény. Szentmártony Dániel 
ref. esperes. (244.) 

PUSZTASOMORJA rk. elemi népiskolájánál lemondás 
folytán megüresedett I I I . sz. tanítói állásra pályázatot 
hirdetek, tizetés törvényes, kötelesség díjlevél szerint. 
Csak olyan férfitanítók pályázzanak, kik szükség esetén 
a kántort helyettesíthetik is. A kérvények augusztus 10-ig 
a mosonszentjánosi plébániahivatalhoz nyújtandók be. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Barilits Viktor, 
plébános. (236.) 

GYÖNGYÖSHALASZ rk. egyházközsége a VKM. en-
gedélye alapján nyugdíjazással megüresedett kántortaní-
tói állásra ismételten pályázatot hirdet. Javadalma ál-
lamsegélyes. Értékegység: 4. Kötelességei díjlevélben. 
Lakása mellékhelyiségekkel, rossz karban. Katonai szol-
gálat leventeoktatói képesítéssel igazolandó. A 69.500. 
VI. sz. VKM. rendelet irányadó. Nyugdíjasok ós kisegí-
tők előnyben. Előírás szerinti kérvények augusztus 5-ig 
kizárólag postán, válaszbélyeggel, Plébániára küldendők. 
Előzetes bemutatkozás, korteskedés kizár. Választás ének-
próbával augusztus 8-án délelőtt kilenckor. Állás jóvá-
hagyás után foglalandó el. (253.) 

KAKASD katolikus egyházközsége kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. A javadalom 61 értékegység. 
Pályázhat, akinek német képesítője és kántori okleve'e 
van. Kommün alatti viselkedését igazolni és a le-
venteoktatásban résztvenni kell. Kakasd és Belac köz-
ségek egyesítése esetén a kántoriakban való változást 
el kell fogadnia a megválasztottnak. Pályázati határidő 
augusztus 15. Választás augusztus 18. Orgona- és ének-
próbát minden vasár- és ünnepnap lehet tartani. 
A kérvények a plébániahivatalhoz küldendők. (245) 

SZENTKIRÁLY rém. kath. egyházközsége pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra. Fizetés 34 értékegység helyi javadalom, a többi 
államsegély. A pályázat határideje a hirdetés megjelené-
sétől számított három hét. Választás időpontjáról a pá-
lyázók értesíttetnek. Kellően felszerelt kérvények a 
szentkirályi (Vas m.) plébániahivatal címér» küldendők. 
(237.) 
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H a r m ó n i u m o t , zongorá t , h a n g s z e r t 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL I r Ä ^ ' Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . Á r j e g y z é k e m e t . 

BEKECS (Zemplén vm.) községi elemi népiskolájá-
nál elhalálozás folytán megüresedett I I . számú férfi-
tanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. Az állás 
helyi javadalma: kettő szoba, előszoba, konyha, kama-
rából álló lakás, közös pince, padlás és mosókonyha. 
Pályázhatnak gör. kat. vallású férfitanítók. A kellően 
okmányozott pályázati kérvényeket válaszbélyeggel el-
látva, községi iskolaszék, Bekecs, up. Szerencs, címezve 
kell benyújtani ezen hirdetmény megjelenésétől számí-
tott 21 nap alatt. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
(241) 

SZÉCSÉNYFELFALU római katolikus egyháztanácsa 
az elhalálozás folytán megüresedett s eddig helyettes-
sel betöltött kántortanítói állásra pályzatot hirdet. Fő-
pásztori és kultuszminiszteri rendeletek be fognak tar-
tatni. Hármas jelölés. Zenei szákértő. Kérvényhatáridő 
augusztus 5. Iskolaszéki elnökség Endrefalva, Nógrád 
m. Titkos választás augusztus 17-én délelőtt, szeptember 
1-i hatállyal. (240) 

A Néptanítók Lapja 13. számában közölt SZENT-
GYÖRGYVARI kántortanítói pályázat választási napja: 
július 24, elmarad. Helyette a püspökkari konferencia 
értelmében megejtett hármas jelölési jóváhagyás után, 
a jelöltek írásbelileg kántorpróbára és ugyanaznapi vá-
lasztásra hívatnak. A meg nem választottak útiköltség-
megtérítést nem igényelhetnek. Plébános. (246 

ERDÖSMECSKE római katolikus egyházközsége kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet, augusztus 4. határ-
idővel, ugyanaznap délután kötelező kántorpróba. Java-
dalma 51 értékegység, 453.83 P, államsegély. Miniszteri 
rendelet nyugdíjas tanerőket és egyévi eredményes szol-
gálatot igazoló tanítókat előnyben részesít. Német nyelv 
ismerete szükséges. Az állás választás jóváhagyása után 
.azonnal elfoglalandó. Iskolaszék, Erdőmecske. (255) 

^ HERNÁDSZENTANDRAS (Abaúj-Torna vm., u. p. 
Csobád) református népiskolai kántortanítói állására 
pályázatot hirdetek. Megfelelő okmányokkal felszerelt 
kérvények beadásának határideje jelen hirdetés megje-
lenésétől számított 15 nap, álláselfoglalásának ideje 
1935 szeptember 1. Javadalom: természetbeni lakás és 
természetbeni jövedelem 29 értékegységben és megfelelő 
államsegély. Kötelességek: hat osztályú, osztatlan nép-
iskola és ismétlőiskola tanítása, kántori teendők, ének-
kar vezetése, akadályoztatás esetén lelkész szószéki he-
lyettesítése, belmissziói munkáknál való segédkezés. (243) 

EGERSZALÓK rom. kat. iskolájánál megüresedett 
férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés törvény-
szerű, államsegéllyel, lakbérrel. Leventeoktatók, kánto-
riakban jártasak, valamint nyugdíjas és eredményes 
szolgálatot igazoló kisegítő tanítók előnyben. Pályázati 
határidő e lap megjelenésétől számított három hét. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények a plébániára címzen-
dők. (232) 

SOMOGYDÖRÖCSKE ág. hitv. ev. egyházközsége le-
mondás folytán megüresedett I I . sorszámú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetés: a mindenkori tanítói 
kezdőfizetés 40 százalékát az egyházközség fizeti. Néme-
tül tudók előnyben. Pályázati határidő három hét. 
A felszerelt kérvények válaszbélyeg melléklésével: Ev. 
Leik. Hivatal, Somogydöröcske, küldendők. (233) 

GYÖNGYÖSPATA róm. kath. Iskolaszéke a nyugdíja-
zás folytán megüresedett tanítónői állásra pályázatot hir-
det. Javadalmazás törvényszerű. (230.) 

MÉNFŐCSANAK Szt. Kereszt, róm. kat. egyházköz-
ségének (pannonhalmi egyházmegye) képviselőtestülete 
pályázatot hirdet a halálozással megüresedett I I . számú, 
osztálytanítói állásra. Helyi javadalom 50 százalék, a 
többi államsegély. Törvényes lakbér. Pályázati határidő 
augusztus hó 6. Csak férfitanító pályázhat. 

Amennyiben ezen állás betöltésével az egyházközség, 
kántortanítói állása megüresednék, ugyanezen pályázat-
hirdetés vonatkozik azonos határidővel a kántortanítói 
állásra. Javadalom 12 értékegység, a többi államsegély 
és természetbeni lakás. Kántori oklevél szükséges. 
Tanítóválasztás folyó évi augusztus hó 12-én. Esetleges 
kántorpróba és esetleges kántortanító-választás ugyan-
akkor. A Il-ik számú tanítói állásra pályázók kérvé-
nyükben jelezzék, hogy pályázatuk a jelzett esetben vo-
natkozik-e a kántortanítói állásra is. Ménfőcsanak, 1935. 
július 9. Róm. kat. Szt. Kereszt plébánia hivatal, Fő-
utca 1. (263) 

PÉCEL református egyháza pályázatot hirdet szept. 
1-én elfoglalandó I I I . sz. tanítónői állásra, három heti 
határidővel. Javadalom: húsz százalékos helyi hozzájá-
rulás, fizetéskiegészítés, lakás. Kötelessége a reábízandó-
osztály tanítása. Belmisszió munkaágakban (vasárnapi 
iskola, leánykör-vezetés, női munka és énekkar) való-
gyakorlat döntő fontosságú és igazolandó. Hiteles ok-
mányokkal felszerelt pályázat Lelkészi Hivatalnak kül-
dendő válaszbélyeggel. (266.) 

TATA róm. kat. iskolaszéke egy tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. A kötelességeket a választási jegyzőkönyv 
sorolja fel. Javadalmazás törvény szerinti. Határidő a 
hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. Kántoriakban, 
a kisegítés kötelező. Felszerelt kérvények az iskolaszék 
címére küldendők. A kérvényhez felbélyegzett, megcím-
zett válaszboríték melléklendő. (258) 

SZARVAS evangélikus egyháza egy tanyai segéd-
tanítói állásra pályázatot hirdet e lap megjelenésétől 
számított 21 napi határidővel. Javadalma: 25 értékegy-
ség, államsegély, lakás. Kötelességei: a mindennapi tan-
kötelesek, ismétlősök tanítása, istentiszteletek tartása. 
A pályázók ének- és orgonapróbát tesznek. A tót nyelv 
tudása szükséges. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
A megfelelően felszerelt kérvények Szelényi János lel-
kész címére küldendők. (260) 

KISNAMÉNY ref. egyházának presbitériuma pályá-
zatot hirdet a halálozás folytán megüresdett kántortaní-
tói állásra. Fizetés: 59 értékegység, államsegély és l a -
kás. Kötelessége: I—VI. osztatlan vegyes osztályok ve-
zetése, ismétlősök tanítása, kántoriak végzése, vasárnapi 
iskola, ifjúsági egyesület, énekkarvezetós. Lelkész elfog-
laltsága esetén helyettesítés. Állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Kántori próbán való megjelenés nem köte-
lező. Költözködés sa já t költségen. Pályázati kérvények 
kellően felszerelve, válaszbélyeg-melléklettel Ref. Lelkészi 
Hivatalhoz küldendők. Pályázati határidő a lap megjele-
nésétől számított 21 nap. (262.) 

VARADI MIKLÓS 
orgonaépítő 

Rákospalota , Damjanich^u. 14. 
(Saját ház.) 

Készítek nemeshangú orgonákat 
és harmóniumokat a legújabb 
rendszer szerint. Átalakításos 
kat, bővítéseket , hangolásokat, 
homlokzats ípokat a legmérsé* 
keltebb á ron . Árajánlat díjtalan. 
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY orth. izr. hitközség iskolaszéke 
pályázatot hirdet elemi iskolájában nyugdíjazás folytán 
üresedésbe kerülő államsegélyes tanítói állásra. Pályáz-
hatnak olyan okleveles izraelita tanítók, akik szigorúan 
vallásos — orth. értelemben vett — életmódjukat, vala-
mint a héber nyelv- és talmudtanítási képességüket is 
igazolják. Megválasztottnak kötelessége a rábízott osztá-
lyok vezetése, valamint az összes osztályokban a vallás 
tanítása. Ugyancsak köteles a helybeli gimnáziumi, vala-
mint iparosiskolai növendékek vallásoktatását — itt 
külön díjazásért — ellátni. Megkívántatik továbbá, hogy az 
iskolából kikerült ifjúság iskolánkívüli nevelésében ál-
landó és rendszeres előadások tartásával résztvegyen. 
A fizetés törvényszerű. A VKM. 69.500/1934. sz. rende-
lete alapján megfelelő minősítésű B-listás pályázók és 
legalább egy év óta működő kisegítőtanítók előnyben ré-
szesülnek, ha fenti követelményeknek megfelelnek. Állás-
talan tanítók csak segédtanítóul alkalmazhatók. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Felhívjuk az ezen állásra 
pályázó tanítókat, hogy születési anyakönyvi kivonattal, 
tanítói oklevéllel, egészségi állapotot igazoló orvosi bizo-
nyítvánnyal, erkölcsi megbízhatóságot, szigorúan vallásos 
orth. életmódot, valamint esetleges egyéb működést iga-
zoló bizonyítványokkal — vagy ezeknek hiteles másola-
tával — felszerelt kérvényeiket, melyhez rövid életrajz 
(curriculum vitae) is csatolandó Angyal Andor iskolaszéki 
elnök címére küldjék be. Pályázati határidő: a hirdet-
mény megjelenésétől számított három hét. Az állás senki 
részére lekötve nincs. (259.) 

GYŐR szab. kir. város óvodafelügyelő-bizottsága a vá-
ros Lóvonat-utcai óvodájában megüresedett menhely-
vezetőnői állásra pályázatot hirdet. A menhelyvezetőnő 
illetményei Győr szab. kir. város 285/1928. közgy. sz. 
határozata szerint a vonatkozó kormányrendelet, illetve 
közgyűlési határozatok alapján csökkentett mértékben 
az 1—3. szolgálati évben havi 76.50 P és természetbeni 
lakás. Pályázati határidő: 1935. évi július 30-án déli 
12 óra. A kérvényeket Győr szab. kir. város óvodafel-
ügyelő-bizottságának címezve, az óvodafelügyelő-bizott-
ság elnökéhez, Valló István dr. városi tb. tanácsnokhoz 
kell benyújtani. (Városháza, I. em. 31). A kérvényhez 
mellékelni kell: 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. óvó-
női oklevelet, 3. eddigi működésiéről működési bizonyít-
ványt, 4. illetőségi bizonyítványt és 5. erkölcsi bizonyít-
ványt. Győr, 1935 július 3-án. Dr. Szauter Ferenc s. k., 
polgármester. (261.) 

SZENTENDRE izr. hitközsége elemi népiskolájánál 
betöltendő 1935 szeptember 1-jére kántor-segédtanítói 
állás. Ezen állásra pályázatot hirdet a hitközség. Fize-
tés törvényszerű. írásbeli ajánlatok a hitközség Elöl-
járóságához a pálvázat megjelenéséfői három héten be-
iül küldendők be.' (268.) 

H I R D E T E S E K 
Hirde té seké r t a szerkesztőség n e m vállal felelősséget . 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előzetes beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél. Sárospatakon. (91) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídEő-
től a második utca jobbra). 

ALLAMI római katolikus tanítók, akik németül jól 
beszélnek és jó kántorok, saját érdekükben közöljék 
címüket sürgősen Aprily Gézával, Síittő, Esztergom vár-
megye. (242) 

CSERÉLNE áll. tanerő Pestkörnyékről gimnáziumos 
városba, vagy közvetlen közelébe. „Református állami-
val" jeligére kiadó továbbít. (267.) 

CSERÉLNE állami tanítónő, nagyváros közelében 
lévő nagyközségből, a főváros környékére. „Szeptember" 
jeligére. (265) 

CSERÉLNÉK tanítóval vagy tanítónővel, államival 
is, Nagy-Alföldről. Jelige: „Nagyközség". (264) 

Olvasóink Heve imébe a jánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tan í tók E L Ő L E G N É L K O L a legcsekélyebb részletre is 
vásáro lha tnak e l sőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t V I I . K l a u z á l - u t c a 1 5 . «X 

BETÜSZARMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

CSERÉLNE róm. kat. kántortanító teljes államsegé-
lves helvről, Szerencs és Miskolc közeléből. Jelige: „Mi-
előbb". (257) 

CSERÉLNE római katolikus tanítónő, római katolikus, 
állami vagy. községi tanítónővel.' Szolomayer Margit, 
Derzstoraaj. (250) 

KISALFÖLDÖN nagy város mellől, cserélne áll. se-
gédtanító bárhova. Leveleket a kiadó „Azonnal" jeligére 
továbbít, (251) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

ELSŐ elemista fiam és harmadikos elemista leányom 
mellé tanítónőt keresek, ki a nevelőnői állást is vállalja. 
Csak németül tökéletesen beszélők pályázzanak, Walla 
Ferenc, Zirc, Tündérmajor címre, személyi adatok rész-
letes felsorolásával és fizetési igényük megjelölésével. 
(231) 

ŰJ KONCERT-PIANINÓK, zengzetes zongorahanggal, 
modern, legjobb minőségben, fizetéskedvezménnyel Hőrl 
Nándor cégnél, Budapest II , Török-utca 8. (nyolc). 

CSERÉLEK katolikus tanítóval. Lakás modern, gyü-
mölcsöskert. Államsegély 90 százalék, helyi 10 százalék 
pontos. Mellékes van. Herczeg István, Gráva, Szabolcs 
vm. (238) 

CSERÉLEK fővonalnál „Klebelsberglakású" katolikus, 
osztott népiskolától. (239) 

CSERÉLEK kettő tanerős római katolikus iskolától 
hasonló jövedelmű, községi róm. kat. tanító- vagy kán-
tortanítóval. Jövedelmem havi 100 százalékos állami ta-
nítói fizetés, stóla, leventeoktatás, mellékesek havi 40— 
50 P ; 900 négyszögöl szántóföld. Értékegység nincs. 
Vasút helyben. Bodnár József kántortanító, Tiszaszent-
imre—TJjszentgyörgy. (229) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

CSERÉL nagyközségből önálló református kántor, 
bárkivel; hasonlóval, kántortanítóval, tanítóval, segéd-
tanítóval is. Részletes ajánlatot: Holló Sándor, Nád-
udvar. (234) 

CSERÉLNE anyagi okok miatt állami tanító Buda-
pesttől 20 percnyire, 30 tanerős iskolából, az ország bár-
mely részére. Cím: Saárv Pál, Balatonlelle, Waszilie-
vits-u. 53/b. (210.) 

CSERÉLNÉK római katolikus tanítói állásommal. 
Ajánlatokat „Sürgősen" jeligére, kiadóba. (235) 
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DEMÉNY IMRE ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTÓ 

BUDAPEST VI, LÁZÁRsUTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

Ú J O R G O N Á K H A R M Ó N I U M O K 
építését, javítást, hangolást 
m é l t á n y o s á r o n vá l l a l . 
Kö l t s égve t é s d í j t a l a n ! 

elsőrangú kivitelben, 
állandóan raktáron. 
K é r j e n árjegyzéket! 

Most célszerű 
megrendelni 
minden elemií, iparos* és 
k e r e s k e d ő i t a n o n c i s k o l a 
törzskönyvit, oktatási=, keze= 
lési=, számviteli= és egyéb 

hivatalos 
nyomtatványait 

nehogy tanév elején torló* 
dás álljon be. 
Nyomtatvány ^árjegyzéket és 
rendelö=levelezőlapokat kívát 
natra azonnal bérmentve küld 

K. M. EGYETEMI NYOMDA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMsKÖRÚT 6. SZÁM 

Legolcsóbb bevásárlási.forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYsŰT 15. SZAM 

D Ö R E N H E N R I K É S T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi-út 20-22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetimtca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min» 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

F r ^ t i r n szállítja s olcsóbban a miniszt . ajánlott és többszörösen 
A. 1 a i l C U kitüntetet t 40 éves cég, a mély fekete, tartós, használat-
kész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A MÁZ AT. 
Egy »/i bádog kg 4 - 6 isk. táblának P 8 — 

» '/2 » » 2—3 » » » 4 2 0 
» drb iskolatáblamáz*ecset, lapos 4"sos » 2*30 
» palack lf. h íg . piros vonalozófesték ecsettel » — ' 9 0 

Láda, szállítólevél — ' 4 0 . t ó i feljebb 
Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Fő=utca 60. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Á C S BÚTOR Ü Z L E T E 

•Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Bndapest V I I , Dohány-ntca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

S Z L E Z A K L A S Z L O HARANG. ES  
ÉRCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb.gyár 
Harang, 

(elszerelés 

3 
a 
H •A M « fi 
« fa 

n u 
>« 
*5 j> 
X <n 
O 

ANNO DOMINI Ifcí 
MWOI JUSZTINJÁN SjBOKOS ÄgH BCDKÁRZ RÓBERT APÁrpVfcw1» »ÄIPHA FERENC r-ÓPOlAtowsm»  M.SIPÍCI JENŐ TOl̂OARNESra . «-CTC2«. JEN« KCOTUM W"2?í„ «K«UI LAJOS C0YHÄZK67Ä01  -, «MKJTW&a'S'rfVAMSHto*^., 

tlAÍteM»*!*M* •"Sí! 

tÁSti-i 

B CB 
fi 8. r. — u , ™ 
9*8 
N 2 

fB M 
2.» 
n 

u. 
— B 
— B 9T • tt s] B M 
S?» (v 
• • « 

V£ 3" 
w*. re • B-

Ui oj. • N 

(Budapestmbelvárosi fóplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármestereharang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bibornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű» 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve — 

Számos egyházi elismerőlevél 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál / Előnyös fizetési feltételek 
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Évtizedek óta 
közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 

ház-, dalárdák. , iskolák- és különösen templomoknak. 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfötől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

Csak legújabb kiadása 
modern fa l i t érképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai ialitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26-— 
Magyarország áj plasztika 9 hatású hegy-víz-

rajzi lalitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 26 — 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Európa ú] plasztikus hatású hegy-vízrajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 2 6 -
A. föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26-— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER KÁROLYsU. 3 

B Í R Ó S Á N D O R 
miskolc i igazgató-tanító, szlöjd 

tanfolyam veze tő 

SZLÖJD-
G Y A K O R L A T O K 

papírmunkái 

az elemi iskola I—IV. oszt. részére 
11.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

LOPOS GYULA Budapestr"' Bécsi.űt 8$. sz, 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
ienniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

A K Ö N Y V B A R Á T O K KIS K Ö N Y V E I S O R O Z A T Á B A N M O S T JELENT M E G 

ÁTÁNYI ISTVÁN: ÉSZAKI HŰSÉG 
című műve, mint a sorozat 11. 
kötete. 
Pompás útleírásokban bővel-
kedő regény, afiatalság, egész-
ség, derű, hit és bizalom meg-
kapó szimfóniája. 
Diszes egészvászonkötésben, 
Horváth Jenő művészi képeivel 

ára P 3'80 
A K Ö N Y V B A R Á T O K 
K I S K Ö N Y V E I B Ő L 
évenkint négy kötetjelenik meg. 
A négy kötet előfizetési ára 10 P 
Részletes ismertetőt szívesen külda 

KIRÁLYI MAGYAR 
EGYETEMI NYOMDA 
K I A D Ó H I V A T A L A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUM KORÚT 6 

22 632. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-kömit 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T O 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
»-'királyi vallás- és közoktatásügyi minisztér ium.) Te le fon : a 6 - 8 - i 8 . 

I 7 I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
** VI I I . ker. , Múzeum-körú t 6. szám. Gólyavár. Te lefon: 46-1-4• 

I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ö F I Z E T É S egész évre g-6o P, negyedévre 3 40 p . Egyes szám 
^ ára 50 fillér. A m . kir . vallás- és közoktatásügyi minisztér ium 
3ao—4—106/1930. V I I I . d . sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati- , magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal e lmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos palyaza. 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. •/. Oldal 85 p , ' / . Oldal 50 P 
Vb oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal elmére előre fizetendők 

Kétségtelen, hogy az igazi tanítói munka 
előfeltétele a gondmentes, megelégedett, nyu-
godt élet s az ezen alapuló lelki harmónia. 
Bármennyire is ideális lélek legyen a tanító, 
mégis csak vérből és húsból való földönjáró 
ember, akire éppen úgy, mint más polgárra, 
a megélhetés gondjai nehezednek. S ezek a 
g'pndok igen sokszor befolyásolják a tanító 
hivatásérzetét, hivatásszeretetét, csökkentik 
munkakedvét, munkakészségét. Ebből kö-
vetkezik, hogy az anyagi gondoktól megter-
helt tanítói léleknek kárát vallja az iskola s 
ezen át a nemzet is. Jól tudja és érzi ezt a 
társadalom széles rétege s igen sokszor han-
goztatták és hangoztatják azok is, akik a 
tanítóság ügyeit intézik. Sajnos azonban, 
hogy bármennyire is fontosnak tartják ezek 
a tanítók anyagi helyzetének javítását, el-
esettségünkből származó okok miatt erre 
csak igen nehezen és nagy erőfeszítéssel 
tudnak módot és lehetőséget találni. 

Mi magyar tanítók nemcsak magunk érez-
zük nehéz helyzetünket, hanem velünk 
együtt átérzi azt a nagynevű, tudós kultusz-
miniszterünk is, aki a közelmúltban is több-
ször és fényesen mutatta meg a népiskola és 
a tanítói kar iránti nagyrabecsülését, szere-
tetét. Hogy egyebet ne említsünk, csak a 
költségvetés és a közoktatásügyi igazgatás 
újjászervezéséről szóló törvényjavaslat kép-
viselőházi tárgyalása közben elmondott be-
szédeire, a költségvetésben felvett 900.000 
pengős iskolafejlesztési tételekre s arra a 
korszakalkotó törvényre mutatunk rá, amely-
nek keretében a tanítóságnak régi óhaját, a 
népiskola tanulmányi felügyeletében való 
részvételét biztosította. 

S most itt van 81 helyettes tanítónak se-
gédtanítóvá, 151 felekezeti és 104 állami ta-
nítónak a VIT. fizetési osztályba való ki-
nevezése. Ez az örvendetes tény nem-
csak a most kinevezett és előléptetett tanítók 
otthonában keltett megelégedést és megnyug-

vást, hanem valamennyi magyar tanító lelké-
ben, mert ebből mindnyájan érezhetjük, hogy 
a nemzetnek nem vagyunk elhanyagolt, elfe-
lejtett munkásai. Amennyit a nemzet nehéz 
helyzetében kultuszminiszterünk a. tanító-
ságért megtehet, azt megteszi a legnagyobb 
erőfeszítés árán is. Az, hogy a nagyobb-
arányú előléptetések évekig szüneteltek, nem 
miniszterünk jószándékán, akaratán, hanem 
a nemzetnek nehéz anyagi helyzetén múlott. 
S ez a nagyarányú előléptetés további bizto-
síték, hogy kultuszminiszterünk a jövőben is 
minden lehetőséget megtalál és megtesz 
arra, hogy a népiskola munkásainak jogos 
érdekeit kielégítse s ezzel a tanítói munká-
hoz megkívánt lelki nyugalmat biztosítsa. 

S most rajtunk a sor! Megerősödött hittel, 
reménnyel, erős akarattal és odaadó munká-
val kell meghálálnunk a nemzetnek azt, 
hogy a nehéz viszonyok között is kielégítette 
a tanítóság jogos kívánságát. A magyar ta-
nító lelki sajátossága, hogy még akkor is 
tud odaadóan dolgozni, ha a sors anyagi ne-
hézségek, nélkülözések elé állítja. Ez a lelki 
sajátossága haza- és hivatásszeretetéből fa-
kad. Érzi, tudja, hogy az ő nemzetépítő 
munkája nem tűr csüggedést, lankadást. Ki-
finomult tanítólelke felül tud emelkedni a 
napi gondokon, sokszor mellőzéseken, bán-
talmakon. Az ezek nyomában keletkezett kel-
lemetlen érzelmek lelkében elhomályosulnak, 
háttérbe szorulnak, mihelyst átlépi az iskola 
küszöbét. Ott már nincs anyagi gond, sére-
lem. Ott már csak a hivatásérzet, a hivatás-
szeretet s az a felemelő tudat él a lelkében, 
hogy neki lelkeket kell nemesítenie, finomí-
tania, a nemzet jövőjéért kell dolgoznia. És 
rezonál a lelke minden feléje nyújtot t jó-
indulatra, elismerésre, szeretetre. S nem 
teszi elbizakodottá, elkapatottá, hanem csak 
erősíti munkakedvét, acélozza akaratát. Az 
elismerés, a megbecsülés felemelőleg hat 
minden tanítói lélekre s ebből a felemelke-

EBÍFTEIII K M 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK 
10 I i 
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désbői nagy, nagy haszna van a közösség-
nek, mert a tanító munkájának minden moz-
zanata visszahat a nemzetre. Jól tudja ezt 
kultuszminiszterünk is, aki emelkedett, igazi 
pedagógus lélekkel, nemes gondolkozással és 
nagy hozzáértéssel vezeti a nemzet kul-
túrájának hajóját a szebb, boldogabb jövő 
felé. 

Ez a tömeges kinevezés, előléptetés mind-
mind megérdemelt munka jutalma. Annak 

a kinevezett f iatal helyettes tanítónak szebb 
jövő reményét jelenti, a magasabb fizetési 
osztályba előléptetett tanítónak lelkében pe-
dig azt a jóleső érzést kelti, hogy a nemzet 
a jólvégzett munkát megbecsüli, értékeli. 

Adjuk át minden gondolatunkat, minden 
érzésünket, minden erőnket hivatásunknak, 
hogy erősödjünk, boldoguljunk, mert a nem-
zet boldogulása a mi boldogulásunkat is 
jelenti. 

OLVASÁS ÉS OLYASMÁHÍYTÁRGYALÁS 
í r t a : N É M E T H S Á N D O R 

Aki olvasni tud, az bírja az önművelődés leg-
hatalmasabb eszközét. Olvasás útján ugyanis 
egyfelől ismeretekben gazdagodik a lélek, más-
felől érzelmi világa is mélyül, akarata pedig 
erősödik, tehát a lelki élet valamennyi területe 
művelődik. A kiművelt lélek az ember leg-
nagyobb kincse, sőt azt mondhatjuk, az ember 
egész értékét is valójában lelki kultúrája 
szabja meg. Az önművelődéshez az első lépés 
ennélfogva az olvasás készségének elsajátítása. 
A népiskolának éppen az egyik legfontosabb 
feladata, hogy olvasni megtanítson. Amikor 
Tantervünk célkitűzése értelmében a népiskola 
oly polgárokat óhajt nevelni, „ . . . akik a mű-
veltség alapelemeit bírják...", akkor legelső 
sorban arra kell gondolnunk, hogy műveltsé-
günknek egyik legfontosabb, tehát valóban 
alapeleme az olvasás és írás készségének bírása, 
mert a kettő, főként pedig az olvasás lesz egyik 
eszköze műveltségünk további gyarapításának. 
Hogy az olvasás valóban a lelki kultúra fej-
lesztésének eszköze lehessen, althoz szükséges, 
hogy az olvasás fogalmát helyesen tudjuk ér-
telmezni. 

Mit is jelent: olvasni1 Első fokon annyit je-
lent7~mint az egymás mellé rótt (írott vagy 
njTomtatott) betűket összekapcsolni s az össze-
kapcsolt betűsor jelentését felismerni, majd az 
egy-egy szó testét alkotó betűsorok egymás-
utánjából a gondolatot felismerni, illetőleg fel-
fogni. Az olvasás tehát tulaj donkép két részből 
áll: technikai része a betűknek, mint a szóhan-
gok jelképének felismerése és szavakká történő 
összekapcsolása, értelmi része a mondatokká 
fűződő szavak jelentésének, azaz a gondolatnak 
megértése. Az első lépés eszerint az olvasni ta-
nulásban a technikai készség megszerzése, mert 
ez lesz az eszköze a tulajdonkópeni olvasásnak: 
a leírt gondolat felfogásának, megértésének. 
Az olvasás ugyanis csak akkor nevezhető iga-
zán olvasásnak, ha a betűkkel megrögzített 
gondolat az olvasó lelkébe átmegy, vagyis az 
olvasó a leírt gondolatot az elolvasással meg-
érti. Ezért beszél az Utasítás is „olvasásról és 
ol va siriánytArg5ralási'ól"r Ezzel arra eszméltet 
bennünket, hogy az olvasás technikai elsajátí-
tása egymagában még nem biztosítja a helyesen 
értelmezett olvasást. 

A népiskolának mind a két feladatot meg kell 
oldania: meg kell tanítania a gyermeket a betű-

ismeretre, az olvasás technikájára s az ennek 
már birtokában levő tanulókat képessé kell 
tennie, hogy az olvasottak tartalmát meg is 
értsék. Az Utasítás ekkép fogalmazza meg az 
olvasás és olvasmány tárgyalás célját: „Képessé 
kell tennünk a gyermeket arra, hogy az elolva-
sott szöveget megértse s ezzel íróinknak és köl-
tőinknek a gyermeki fejlettséghez mért gondo-
latait felfogja, érzelmeit átérezze, az értékes ol-
vasmányokat megkedvelje és élvezni tudja." Az 
olvasás tehát voltakép azt jelenti, hogy egy-egy 
írásmű tartalma átmenjen az olvasó lelkébe s 
arra alakítólag hasson. A léleknek megfelelő 
ráhatásokkal való alakítása pedig nem más, 
mint maga a nevelés. Az olvasó célját tehát rö-
viden így is fogalmazhatjuk: az írásművekben 
rejlő értékeknek a nevelés javára való felhasz-
nálása, vagyis az olvasás: eszköz a lélek kultú-
rájának gyarapítására. Ez az olvasás tulajdon-
kópeni célja, ezért mondottuk fentebb, hogy az 
olvasás technikájának elsajátíttatása csak esz-
köz arra, hogy az olvasó átvehesse az olvasmá-
nyok tartalmi értékeit. Az olvasás fogalmának 
ilyetén értelmezése szerint az olvasás és olvas-
mánytárgyalás tantervi céljában a hangsúly az 
olvasás megkedveltetekén van. Ezt kell elérnie 
a népiskolának. Az iskola csak keveset nyújthat 
a műveltség elemeiből, de ha az olvasást meg-
kedveltette a tanulókkal s az olvasmányok él-
vezetére megtanította őket, vagyis inkább rá-
szoktatta tanítványait, ezzel oly eszközt adott 
kezükbe, amellyel állandóan gyarapíthatják mű-
veltségüket. De már maga az a körülmény is, 
hogy a szabad idő egy részét az olvasás foglalja 
le, rendkívül nevelő hatású, mert elvonja az 
olvasót a haszontalan, nem ritkán testi és lelki 
károkat okozó időtöltéstől. Aki megszerette az 
olvasást, nemcsak nem idegenkedik a könyvtől, 
hanem keresi az alkalmat az olvasásra. Fel-
használja a könyvtárakat, sőt maga is igyek-
szik könyveket szerezni. Az ily könyvbarátok 
felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek az iroda-
lom fejlődésének is, mert hiszen olvasóközönség 
nélkül az irodalom sem fejlődhetik a kívánatos 
módon. Az olvasási kedv nálunk — bár a hala-
dás kétségtelen jelei már megmutatkoznak — 
még nem áll a kellő fokon. Népünk még ma 
sincs elég meleg barátságban a könyvekkel, 
hiszen a falvakban csak némely házban akad a 
naptáron kívül egyéb könyv. A népoktatás és 
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népművelés előtt a teendőknek nagyon tág per-
"spektivajamyílik meg a műveltség fejlesztése 
terén. 

Mindezek után világosan láthatjuk, hogy a 
helyesen értelmezett olvasásra megtanítani a 
népiskola feladata. Ügy tanítani olvasni, hogy 
a gyermek az olvasásban tényleg gyönyörűsé-
get találjon, nem könnyű feladat. A megoldás 
akkor sikerül, ha megtanítjuk a gyerfneket az 
olvasmány tartalmában való elmélyedésre, mert 

, ez hozza meg a gyönyörködést. A gyermekkel 
észre kell vétetni az olvasmányokban rejlő 
szépségeket, amikben gyönyörködni tud. A gyö-
nyörködés kellemes érzéseket szül s a lélekben 
vágyódás támad e kellemes érzések után, ami-
nek természetes következménye a kielégítésre 
törekvés: előkerül a könyv. 

Az olvasmányban való elmélyedésre, a benne 
való gyönyörködésre, egyszóval: az olvasás sze-
retetére és élvezetére az olvasmánytárgyalás 
sligítsegével neveljük rá a gyermeket. Az ol-
vasmánytárgyalás nagy jelentősége tehát abban 
határozódik, liogy lehetővé teszi a gyermek szá-
mára az olvasásban való gyönyörködést. Az 
olvasás élvezet lesz számára, mert nemcsak a 
gyönyörködés elemezhetetlen, de jóleső érzést 
idéz föl a lélekben, hanem egyúttal alkalmat 
ad arra is, hogy a gyönyörűség kellemes álla-
pota szavakban törjön elő, vagyis módot ad 

1 arra, hogy a gyermek az olvasottakról beszél-
hessen, közölje az olvasmány által felébresztett 
gondolatait és érzéseit. Tapasztalati tény. hogy 
örömünk kettős, ha valakivel közölhetjük. Így 
az olvasás élvezete is fokozódik, ha a gyermek 
beszámolhat tanítója, társai előtt azokról az ér-
zésekről, amelyeket lelkéből az olvasás ki-
váltott. 

Ez a lélektani mozzanat: a gyönyör megosz-
tásának vágya, már magában is elég nyomós 
indítóok "arranézve, hogy az Olvasmány ólat tár-
gyalnunk kell. 

Csodálkozunk azon, hogy mégis akadnak, akik 
azt hirdetik: felesleges az olvasmányokat tár-
gyalni, elegendő az olvasás puszta gyakorlása. 
Akiknek azonban ez a felfogásuk, azok tulaj-
donkép csak az olvasás technikáját fejlesztik, 
tehát csak az eszközt csiszolgatják, de nem taní-
tanak arra, hogy ezt az eszközt miként kell fel-
használni. Ez a felfogás a tantervi célt csak 
részben éri el, mert nem tanít meg az olvas-
mányban való elmélyedésre, tehát a gyönyör-
ködésre sem és nem is állítja az olvasást a ne-
velés szolgálatába. Kétségtelen, hogy az olva-
sás technikájának a könnyedségig való elsajá-
títtatása nagyon fontos, hiszen enélkiil nem 
lehet szó olvasásról, ámde ez csupán csak az 
első mozzanat, melynek már a kezdet kezdetén 
sem szabad külön válnia az elolvasott szó, mon-
dat, szöveg értelmezésétől. Ez utóbbi tágabb 
értelemben már az olvasmánytárgyalás körébe 
tartozik s így az olvasás és olvasmánytárgyalás 
— bár ennek szűkebb értelme az összefüggő 
hosszabb szöveg, tehát szószerinti értelemben 
vett olvasmány tartalmi elemzését jelenti — az 
első pillanattól kezdve karöltve halad a nép-
iskolában s egymástól mindvégig elválasztha-

tatlan marad. A tartalom vizsgálata nélkül csak 
betűket, illetőleg szavakat, szólamokat gépiesen 
olvastatunk a gondolatok felfcgatása, az érzések 
átélése nélkül. Az ily olvasás tulajdonképen nem 
olvasás, mert a lélekre hatása nincs, sem belátást 
nem eredményez, sem pedig érzelmeket nem 
indít s így akarati világunk kettes mozgatója 
nem fejlődik. 

Az olvasmányok tárgyalásának mellőzése egy-
úttal akadálya a természetes hangon való szép 
olvasásnak is. Csak amit megértett a gyer-
mek, azt tudja szépen olvasni is, az érzés hang-
ját sem tudja megszólaltatni addig, amíg az 
érzést át nem élte. Az olvasás technikai kész-
ségét sem lehet tehát kellőkép kifejleszteni 
olvasmánytárgyalás nélkül. 

Az olvasmányok tárgyalásának mellőzésével 
szemben áll a másik véglet: az olvasmányok-
nak úgynevezett „agyontárgyalása". Akik ezt 
az utat követik, azok nemcsupán az olvasás 
technikájának gyakorlását hanyagolják el, mert 
erre nem marad idejük, hanem azt a nagy hi-
bát is elkövetik, hogy darabokra tördelik szét 
azt, ami csak egészben igazán szép s igazán 
csak egészben hat. Minden jól megírt olvas-
mány, különösen a gyönyörködtető célzatú ol-
vasmányok mindenike — formája akár próza, 
akár vers — műalkotás, azaz olyan egység, 
kerekded egész, amelyeket ízekre szétszaggatni 
a hatás kára nélkül nem lehet, de voltakép 
nem is szabad! A népiskolai olvasmányoknak 
olyanoknak kell lenniök, amelyek szinte önma-
gukból is nevelnek, például a mese úgy van 
szőve, hogy az olvasó megérzi a benne rejlő er-
kölcsi tanulságot, ha pedig például érzelmi 
olvasmány (költemény), akkor szinte sugározza 
a nemes érzést. Az „agyontárgyalás" éppen ezt 
az önként adódó hatást teszi tönkre s erkölcsi 
prédikációvá, mindenáron való moralizálássá, 
az oknélküli, aprólékos szómagyarázatokkal 
nehézkessé, mesterkéltté torzítja a természetes 
hatást. 

A helyes olvasmánytárgyalás a két szélsőség 
között középúton halad. Tárgyaljuk, magya-
rázzuk az olvasmányokat, rávezetjük a gyer-
mekeket a helyes megértésre, elősegítjük az 
érzelmek keletkezését, az erkölcsi tanulság fel-
ismerését, egyszóval: az olvasmány tartalmát át-
segítjük a tanuló lelkébe. Óvakodnunk kell azon-
ban minden olyan túlzástól, mely az olvasmány 
élvezetének és hatásának kárára lenne. Az isme-
retterjesztő, vagy amint az Utasítás nevezi: leíró 
olvasmányoknál a tárgyalás módja könnyebb, 
mert bár az egység ezekben is megvan, de mi-
v e l . . . az ismeretet egyszeri hallás vagy fel-
olvasás után nem értenék meg a gyermekek, itt 
a részenkinti tárgyalás során jutunk el az egész-
hez. Az erkölcsi vonatkozású (költői célzatú) ol-
vasmányok tárgyalása már sokkal nehezebb, 
éppen ezért csakis gondos előkészület után fog-
hatunk hozzá. Ha a tanító nem készül elő erre 
a munkára rendszerint nem is sikerül a helyes 
tárgyalás. 

Az Utasítás tizenkét olyan szempontot sorol 
föl, amelyek szerint a tanítónak az olvasmány-
tárgyalásra elő kell készülnie, mert külön-« 
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ben veszélyezteti az eredményt. Az előkészület 
hiánya miatt elveszne az olvasmányban rejlő 
sok nevelőérték és felületes olvasásra szoktat-
nék tanítványainkat. Viszont az a hiba is elő-
állhat, hogy magától értetődő dolgok s a gyer-
mek előtt már ismert szók és szólások magya-
rázgatása megnehezítené, sőt lehetetlenné tenné 
az olvasmány tartalmába való belemélyedést. 

Az Utasítás szempontjai közül ezúttal külö-
nösen azokra akarjuk a figyelmet felhívni, 
melyeken a tárgyalás helyes módja sarkallik. 
Az első ezek közül az, hogy sohasem szabad 
hangulatkeltés nélkül az olvastatáshoz hozzá-
fognunk. Ezt igen fontos lélektani okok kíván-
ják így. Az erkölcsi vonatkozású olvasmányok 
ugyanis érzelmi elemekben rendszerint nagyon 
gazdagok s hatásuk abban áll, hogy az olvasó 
lelkében hasonló érzelmeket ébresztenek és ezen 
érzelmek átélése által az olvasó érzelmei erő-
södnek, tisztulnak, tehát nevelődnek. Amiként 
az új ismeret megmaradását a meglevőkhöz 
kapcsolással biztosítjuk, azonkép az olvasmány 
által felidézett érzéseket is hozzá kell kapcsol-
nunk a gyermek lelkében már élő, hasonló ér-
zésekhez. A gyermek lelkében már meglevő s 
az új olvasmányban rejlő hasonló érzelmek 
felkeltése, előtérbe hozása az előkészítő hangu-
latkeltés célja, mert ezzel biztosítjuk annak 
lehetőségét, hogy^az új a régihez kapcsolódjék 
s ezáltal az érzelem erősödjék. Ha például a 
Szülőföldem szép határa... vagy A vándor fiú 
című verset akarjuk tárgyalni, első dolgunk a 
a gyermek lelkében a szülőfödjével kapcsola-
tos érzéseket életre hívni, hogy ezekhez kap-
csolódhassanak azok az érzések, melyeket a 
tárgyalás során a gyermek átél s megérezze 
azt, hogy a szülőföldet elfelejteni nem lehet. 
A helyesen végzett tárgyalás eredménye az 
lesz, hogy a gyermekben erősödik a szülőföldje 
iránti szeretet és ragaszkodás. 

A másik fontos szempont a költemény alap-
gondolatának helyes felismerése. Az alapgon-
dolatot tisztán kell látnia a tanítónak, mert 
amiként az egész olvasmánynak ez az alapja 
s ennek szolgálatában áll a műben kifejezett 
minden gondolat, azonkép az olvasmány tár-
gyalásának menetét is az irányítja. A tárgya-
lásnak éppen az az egyik célja, hogy e gondo-
lat felismeréséhez a tanulót hozzásegítse. A jól 
végzett tárgyalás során a gyermek az érzel-
mek kifejezésére szolgáló gondolatokat megérti 
— mert hiszen az érzés is a gondolaton át válik 
felfoghatóvá — s végére jutva maga is meg-
állapítja például, hogy a vándor fiú nem tudja 
szülőföldjét elfelejteni, folyton arra gondolt, 
ezért álmában is visszatért a szülőföldjére, az 
édes otthonba, amelyet annyira szeretett. 
Az alapgondolat megállapítása nem mindig 
könnyű. Némely műalkotásnak nines is külön 
kifejezhető alapgondolata, hanem az alapgon-
dolat azonos a mű tárgyával, máskor meg csu-
pán alapérzésről, alaphangulatról lehet szó. Ezt 
már az előkészület során meg kell állapítani, 
különben nem láthatjuk a célt, ahova eljutni 
akarunk. A Tantervben cím szerint is meg-
említett költemények közül például a Himnusz 

alapgondolatát ez a sor fejezi ki: „Megbűn-
hődte már e nép a multat s jövendőt", azaz 
annyit szenvedett a múltban, hogy még a jö-
vendőjéért is megbűnhődött. Nem szabad azon-
ban ezt szó szerint értelmezni, mert a jövendő-
nek el sem követett bűneiért előre megbűn-
hődni képtelenség s ellenkezik a keresztény fel-
fogással is. A költő ezzel a képpel csak a mult 
szenvedéseinek nagyságát akarja elképzelhe-
tővé tenni. A Szózat alapgondolatát az első 
sora foglalja magában, kiegészítve azzal, hogy 
itt élnünk s halnunk kell. A rab gólya alapgon-
dolata, hogy a rabság nagyon fájdalmas álla-
pot s a szabadságvágy a lélek természetes 
vágya. A Füstbe ment terv azt a gondolatot tes-
tesíti meg, hogy a túláradó szeretetnek nin-
csen szava. Az éji látogatás alapgondolata: 
„ . . . ki gyermekét szerette, gondját sír el 
nem temette", a Mátyás anyja is az anyai 
szeretet csodatevő erejét példázza (a holló 
megjelenése itt is csupán csak költői kép a 
szeretet szinte csodatevő hatalmának elképzel-
tetésére). A fülemile alapgondolata az az er-
kölcsi tanulság, hogy két veszekedő fél között 
rendszerint a harmadik a nyertes stb. A leg-
több költői műben az alapgondolat rejti magá-
ban azt a nevelő értéket, mely az illető mű-
alkotás tárgyalását szükségessé teszi. 

Az alapgondolat csak az egész mű megértése 
alapján fogható föl, tehát a mű csak egészében 
gyakorolja a kellő hatást az olvasóra, épp ezért 
az egészet kell a tanuló elé állítanunk. Csak 
ezután kerülhet a sor a részenkint való elem-
zésre, aminek az első, egységes hatás elmélyí-
tése a célja. A részenkint való tárgyalásnak 
azonban nem szabad elapróznia az olvasmányt, 
mert a széttördelés az egész hatásának kárára 
volna. A részekre osztásnak a íőgondolatok sze-
rint kell történnie, az alapgondolatot meg-
világító mozzanatokra való eszméltetéssel, majd 
ismét a most már részleteiben is átértett ol-
vasmányt egészében olvastatjuk szépen, han-
gulatosan. 

A harmadik kívánalom a részenkinti tárgya-
lás módjára vonatkozik. A részekre osztásnál 
sohse kaphatunk egyenlő részeket, mert a ta-
golást nem a mű külső, hanem a belső szerke-
zete szabja meg. Például költeményeknél a 
versszakokra osztottság csak külső tagolást ad, 
azért nem mindig tárgyalhatjuk a verset sza-
kaszok szerint. Gyakran előfordul, hogy két-
három verszak együtt fejez ki oly összetartozó 
gondolatot, vagy beszél el oly összefüggő ese-
ménymozzanatot, mely a világos megértés kára 
nélkül nem szaggatható széjjel. Maga a tárgya-
lás sem állhat abból — ezt is sajnosan gyakran 
tapasztaltuk •—, hogy az olvasottak tartalmát 
mintegy „visszakérdezzük" az ilyen kérdések-
kel: „Mit olvastál? Miről van szó vagy mit 
mond az író ebben a részben? Hogyan érted 
ezt, mit jelent ez meg az?" Ezek valójában tar-
talmatlan kérdések, ítéletalkotásra, következte-
tésre alkalmat nem adnak, tehát gondolkodásra 
nem kényszerítik a tanulót. 

Újból hangsúlyozzuk, hogy óvakodnunk kell 
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a költői képek agyonmagyarázásától, mert ez-
zel a hatást egészen tönkretehetjük s éppen 
nem fogjuk megkedveltetni az olvasást. Kisebb 
baj, ha valami homályban marad, különösen 
ami az egész szempontjából alárendelt jelentő-
ségű, mint az, ha a műalkotás széttördelésével 
az egésznek a hatását kétségessé tesszük. Egy 
helyen a Himnusz tárgyálására vonatkozó ter-
vezetet olvastam. Példája volt a tervezet an-
nak, miként nem szabad költeményt tárgyalni. 
Az egész költemény széjjel volt darabolva, 

minden költői kép hosszadalmasan magyarázva, 
miközben az egész mű nagyszerű alapgondo-
lata s annak hatása egészen elveszett. Igazolja 
ez a példa azt is, hogy az agyontárgyalás épp 
oly hiba, mint a tárgyalás teljes mellőzése. 

Az elmondottakból kiviláglik, hogy az olvas-
mányok helyes tárgyalása mennyire fontos. 
Ezzel tanítjuk meg a gyermekeket az olvasás-
nak arra a módjára, amellyel az olvasás való-
ban további önművelődésének leghatalmasabb 
eszköze lesz. 

O Y E f l m K & E I N K Ü Z t K I D E I E L F O G L A L T Ü Á G A 
í r t a : H A L M O S PÉTER 

A népiskolai Utasítás „Az iskolai élet rendje" 
e. fejezetének 3. pontja óvatosságra inti a taní-
tót ezen a területen. Lélektanilag is indokolja, 
miért káros a népiskolai gyermeknek felada-
tokhal való fárasztása. Tág teret hagy azonban 
a népiskolának olyan feladatok otthoni elvég-
zésére, amelyek a gyermek fejlődési fokát nem 
haladják túl, amelyek megerőltetés, a gyermek 
önbizalmának csorbítása nélkül megoldhatók, 
amelyek a népiskola tanító-nevelő munkájának 
kiegészítői, támogatói. 

Én az iskolán kívüli, liázi feladatok kijelölé-
sénél a hangsúlyt a nevelői célokra helyezem. 
A gyermek napi elfoglaltságának beosztásában 
(jó, ha minden tanulónak van ilyen időbeosz-
tása) annak a mégéreztetésére törekszem, hogy 
naponta vannak kötelességeink, amelyeknek el-
mulasztásából lelkiismereti kérdést csináljunk. 
(Reggeli, esti mosdás, ima, udvarias elköszönés, 
majd játék, a pajtásokkal való szórakozás, az 
iskolával kapcsolatos munkának a beosztásban 
szereplő időben való elvégzése, szemléletek, ne-
velői célú cselekedetek gyűjtése stb.) 

Az iskolai munkával kapcsolatos feladatok 
területén megelégszem például néhánysoros 
szöveg csinos leírásával, a számolás-mérés terü-
letén 1—2 feladatnak önálló megoldásával (mé-
regetések, azok adatainak feljegyzése, szobánk 
nagysága, befestésének költsége, a piaci árak 
gyűjtése, feljegyzése, ezeknek felhasználása stb. 
stb.), amilyen területen az iskola éppen abban 
az időben dolgozik. Óvakodom azonban a gyer-
mek erejét meghaladó, szabad idejét teljesen le-
foglaló tömegfeladatoktól, amelyek a gyermek 
lelkéből nem örömöt, hanem elkeseredést vál-
tanak ki. Célom a gyermek öntevékenységének 
ébrentartása, fokozása, amit okkal-móddal, 
kellő körültekintéssel, ráneveléssel minden nép-
iskolai tantárgy keretében tudok kellően hasz-
nosítani. 

A szótanulás tartalmatlan, lélekölő feladatai 
ellenkeznek a népiskolai utasítás szellemével, 
de a gyakorlati élettel is. Gond elé állítja a ta-
nítót s a szülőt egyaránt a szünidei elfoglaltság 
kérdése. A gyermek s az iskola között 2—3 hó-
napra megszakad a kapcsolat. A tanév végén, 
a szülői értekezleten ellátjuk a szülőket a taná-
csok tömegével. A gyermekeket is. Különösen 
nevelői célzattal. A nyári pihenés alatt sem en-
gedjük kisiklani a gyermeket az iskola nevelői 

hatása alól. S ez így van jól, így van helyesen. 
A tanító gondja nem szűnt meg a vakáció alatt 
sem. De vájjon mennyit értünk el a sok tanács-
osai, prédikációval, amikkel a gyermeket az is-
kolából hosszú időre, a vakációra bocsátjuk? 
Vajmi keveset. 

Foerster szavai mint üdítő, kristálytiszta for-
rás csendülnek meg: „Morálra segíteni, meg-
mutatni a helyes utat, vagy még inkább maguk-
kal a gyermekekkel felfedeztetni őket, ez fon-
tosabb, mint morált prédikálni." Ez a módszer 
— írja Sik Sándor — nem felülről indul ki, ha-
nem alulról, nem a törvényből, hanem a gyer-
mekből. Ezen az elgondoláson alapszik például 
a cserkészmunka. S vájjon nem lehetne-e a 
cserkészgondolatokkal, cserkészideálokkal meg-
tölteni gyermekeink lelkét? De igen. Ott is, 
ahol apródmunka nem folyik. Mennyivel köny-
nyebb azonban annak az iskolának a munkája 
a magyar gyermek öntevékenységének foko-
zása, szünidei elfoglaltsága szempontjából, ahol 
ezt a munkát az apródélettel, a cserkészettel 
előkészítették? Ahol nem prédikálták a morált, 
hanem a helyes utakat a gyermekekkel fedez-
tették fel! 

Megdönthetetlen tény, hogy a rosszhoz éppen 
úgy, mint a jóhoz gyakorlás útján jutunk el. 
í g y kerülünk a nevelés terén a végállomáshoz, 
az erkölcsi cselekedeteken keresztül a belá-
táshoz. 

Előttem van négy cserkészapródom notesze. 
A notesz egyik részében ez a kérdés: Miről aka-
rok leszokni? Néhány példa: Nem rágok cei-u-
zát. Testvéremmel nem veszekszem. Nem fütyü-
lök az utcán. Gyakorolom az igazmondást. Le-
szokom a haragról. Nem csinálok füleket a 
könyveimen és irkámon. Nem szólok bele más 
beszédébe. Nem futok az utcán stb. 

A notesz más részében meg ez: Elvégzett jó-
tetteim. Néhány példa: Elkísértem egy vak em-
bert a lakására. Egy macska farka beszorult az 
utcaajtóba s én kiszabadítottam. Egy öreg néni 
két kosarat vitt, az egyiket elvettem tőle. Égő 
cigarettát oltottam el az utcán. Egy kocsis verte 
a lovakat s én megkértem, hogy ne bántsa. Két 
veszekedő fiút szétválasztottam. Kézitáskát ta-
láltam az utcán s elhoztam az iskolába. Ki-
tisztítottam édesapám cipőjét. Ezentúl én tisztí-
tom. Tízóraim felét odaadtam egy szegény gye-
reknek. Édesanyám vízért ment s én nem en-
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gedtem. Most már én hozom a vizet. Megkértem 
a lányokat, hogy ne legyen leánypárt. Hallgat-
tak rám. Örültem neki. Beteg testvéremet ápol-
tam. Kis testvérem elvette a csokoládémat s én 
nem vettem vissza. Segítettem N. P.-nak a fel-
adatnál. Minden este imádkozom, hogy a jó 
Isten adja vissza elrabolt területeinket stb. 

Mikor gyermekeim elhagyták az iskola pad-
jait, útravalóul ezt kapták a vakációra: „Min-
denki vizsgálja önmagát s ami rossz szokása 
van, jegyezze fel és gyakorolja az elhagyását. 
Naponkint tegyünk valami jót. Naponkint vé-
gezzünk el valami feladatot. Az érdekes meg-
figyeléseket, tapasztalatokat jegyezzük fel. Az 
elrabolt területek egy-egy városáról gyűjtsünk 
adatokat. Víg nótázás, játék velünk járjon. Ne 
feledkezzünk meg reggel, délben, este a jó 
Istenről." 

Mennyi feladat! Mennyi munka! Nein meg-
terhelő, nevelői munka, gyümölcsöző. 

Azután megkapták vitéz Faragó Ede: „Har-
coljunk Nagy-Magyarországért" e. kis köny-
vecskéjét. (Kapható Balla Dezső kiadónál, Bu-
dapest XI, Horthy Miklós-út 154. Ára 50 fillér.) 
Ebbe a könyvecskébe gyűjtötte a szerző a gyer-
mek nyári elfoglaltságának gyönyörű gondola-
tait. A magyar jövőnek, a magyar gjrei-meknek 
végtelen szeretete van ebben a könyvecskében 

kedves, illatos csokorba összegyűjtve. A csokor 
virágjai: a gyermek öntevékenységének, a jó-
nak. másokon segíteni akarásnak, a figyelem-
nek, a szeretetnek, az akarat gyakorlásának, a 
kitartásnak, a szorgalomnak, a rendnek, a taka-
rékosságnak, ügyességnek, bátorságnak, össze-
tartásnak a gyermek lelkébe való átültetését 
célzó gyönyörű gondolatok, tanácsok. A szerző 
egész magyar lelke. 

Így gondolom el a népiskolai gyermek, a ma-
gyar gyermek szünidei elfoglaltságát. S ez az 
elgondolás felel meg az Utasítás szellemének is, 
a ma népiskolájának, amelynek célja, hogy ha-
zafias, vallásos, Istennek tetsző gondolatokkal 
telt lelkű, dolgozni akaró, gondolkozni tudó, 
büszke, öntudatos polgárokat neveljen az is-
kola, akiknek érdeke: a nemzet érdeke! 

Nagy vonásokban rajzoltam meg a gyermek 
elfoglaltságának gondolatait. Magyar cserkész 
lelkületével. Boldog lennék, ha az elgondolások, 
a felsorakoztatott néhány példa is megerősítené 
a tényt, hogy a magyar tanító a vakációban sem 
a boglyák tövében hűsülő emberanyag, de lel-
keket formáló, nevelő katona, aki egész magyar 
lelkével, minden gondolatával egy-egy téglát 
rak le annak az épületnek, a magyar jövőnek 
felépítéséhez, amelynek neve: , .Magyar feltá-
madás." 

AKTIVITÁS A SZÁMOLÁD ÉS HÉRÉ§ 
TAJIÍTÁSÁBAÍIÍ 

í r ta : G Y A R M A T H Y AURÉL" 

Ma, mikor az aprólékosan kérdve-kifejtő, a 
kényelmes és csak az egyszerű befogadáson 
alapuló monologizáló, előadó, meg a leckéztető 
tanalakot mindinkább felvátja a gondolkozta-
tásra és cselekvésre késztető tanalak, vala-
mennyi tantárgy valamennyi tanítási egységét 
abból a szempontból is végig kell gondolnunk, 
hogy mely mozzanatoknál s miként indíthat-
juk a gyermeket aktivitásra. Ha a számolás és 
mérés tanításának módszerét ebből a szempont-
ból vizsgáljuk, azt látjuk, hogy alig van tan-
tárgyba a népiskolának, mely több alkalmat 
adna a gondolkoztatásra, az aktivitásra, mint a 
számolás és mérés tanítása. S ez természetes is, 
mert hiszen minden számolás és mérés gondol-
kozással, aktivitással jár, tehát már magában a 
tantárgy természetében benne rejlik a gyermek 
tevékenységének követelménye. A helyes eljá-
rás kialakítása szempontjából azonban a gyer-
mek tevékenységét csoportosítanunk kell. 

Ha a számolás és mérés tanításának egész 
tantervi anyagát s annak főbb tanítási köreit 
végiggondoljuk, a gyermek tevékenységének 
két főbb csoportját különböztethetjük meg. Még-
pedig: a tisztán gondolkodtató és a/éselekvés-
éel összekötött gondolkoztató tevékenységet. 

A Számolás éS-mérés tanításának valamennyi 
didaktikai egysége nem alkalmas arra, hogy 
mind a kétféle tevékenységet alkalmazzuk. 
Nagy számmal vannak olyan tanítási egységek, 
amelyeknek feldolgozása közben tisztán csak a 

gondolkoztatási tevékenységet vehetjük figye-
lembe s vannak olyanok, amelyeknél a csele-
kedtetve gondolkoztató eljárás lép előtérbe. 

Ha ezt a két eljárást pedagógiai szempontból 
értékeljük, kétségtelen, hogy a cselekedtetve 
gondolkoztató eljárásé az elsőbbség. Keressük 
meg előbb ennek a helyét a számolás- és a 
méréstanítás néhány esetében. 

A cselekedtetve gondolkoztató eljárás először 
a számfogalmak kialakításánál alkalmazzuk. 
Az 1-től 20-ig terjedő számkörben sem a szám-
körbővítés, sem pedig a műveletek megértetése 
el sem képzelhető cselekedtetéssel történő gon-
dol koztatás, rávezetés nélkül. Érdekes, hogy a 
régebbi, még az 1905-ös tanterv nyomában meg-
jelent számtani vezérkönyvek sem tulajdoníta-
nak valami nagy fontosságot a eselekedtetés-
nek, hanem megelégszenek az egyszerű szem-
léltetéssel. A tanító mutatja a tárgyakat, a 
gyermekek pedig nézik, legfeljebb csak az ujju-
kon számolnak, miközben cselekszenek. Ezen-
kívül csak itt-ott találunk olyan lítmntatáso-
kat, hogy^ a gyermekek a golyókat maguk húzo-
gatják a számológép sodronyain, avagy pálci-
kát vesznek a kezükbe és azokkal valóban cse-
lekedve számolnak. Némelyek mesterséges (sok-
szor mesterkélt) számolási eszközöket adnak a 
gyermek kezébe s ezeken számoltatnak. Ezek 
azonban többször inkább károsak, mint hasz-
nosak. 

Kétségtelen, hogy mindez az újabban nagy 
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lendületet vett cselekedtetve gondolkoztató ta-
nításnak szilárd megalapozása volt. Az újabb 
módszeres irányzat erre épült s nem is tett 
mást, mint ezt szélesebb körre kiterjesztette s 
megszilárdította, amivel a számolás és mérés 
tanításának módszerét tökéletesítette, eredmé-
nyesebbé tette. 

Az 1925-ben kiadott tanterv azzal, hogy a mé-
rést már az I. osztálytól kezdve bevezette s a 
számolással összevonta, határozottan elősegí-
tette a cselekedtetve gondolkoztató eljárás el-
terjedését. 

Ha már most az 1—20-ig terjedő számkör fel-
dolgozását nézzük, azt látjuk, hogy sem a szám-
fogalmak kialakítása, sem az alapműveletek 
megismertetése, sem pedig a mérés tantervi 
anyaga szinte el sem képzelhető cselekedtetve 
gondolkoztató eljárás nélkül. Mikor például a 
hat fogalmát akarjuk nyújtani, nem elégedhe-
tünk meg azzal, hogy a gyermek lássa a hat 
golyót, amihez a tanító hozzátesz egyet, avagy 
a táblára rajzol öt csirkét ő egészíti ki eggyel, 
hanem magának a gyermeknek is kell cseleked-
nie. Ezért kell valamennyi számfogalom nyúj-
tásakor s az alapműveletek megértetésekor 
pálcikát, kavicsot, vadgesztenyét, játékpénzt 
adnunk a gyermek kezébe, hogy ő maga adjon 
például az öt golyóhoz egyet, ő maga építsen 
számsorokat, a valóságban adjon össze, vegyen 
el, pótoljon, szorozzon, részekre és bennfoglalva 
osszon, cselekedjen és cselekvés közben gondol-
kozzon. 

A cselekedtetve való gondolkoztatás azonban 
necsak tárgyakon, hanem rajzon is történjék. 
Itt se elégedjünk meg azzal, hogy csak mi raj-
zoljunk a táblára pontokat s különböző szám-
képeket, a gyermekek pedig a mi rajzunkat 
nézzék, hanem ők maguk is rajzoljanak. Erre 
is sok alkalom kínálkozik. Például a gyermekek 
a megismertetett számkör keretében számképe-
ket terveznek, másolnak pontokból, csirkékből 
stb. Piros, zöld, kék pontokat rajzolnak s eze-
ket összeszámlálják. A pirossal rajzolt ponto-
kat kékkel kiegészítik (pótlékozás). A lerajzolt 
számsorokból, számképekből mennyiségeket el-
vágnak, bekerítenek. Egyenlő mennyiségű pon-
tokat csoportokba rajzolnak s azt többször ve-
szik. Számsorokat, számképeket részekre oszta-
nak vagy bennük az osztót keresik stb. 

A mérés tantervi anyagának feldolgozását 
sem IeKét elképzelni cselekedtetés nélkül. Itt 
is maguknak a gyermekeknek kell mérniök és 
becsülniök lépésekkel, arasszal, méterrel, liter-
rel, súllyal, különböző hosszúságú pálcikákkal, 
különböző űrtartalmú edényekkel s területet 
különböző térfogatú tárgyakkal. í gy ^ gyerme-
kek valóban tacssgtalati. úton ̂ fognak gondol-
Tcozni, ismeretekhez jutni, ami feltétlenül érté-
kesebb, mint a tisztán hallás vagy látás útján 
történő ismeretszerzés. 

A gyermekeknek azonban kinn az életben 
cselekedtetés nélkül is kell számolniok, mér-
niök, éppen azért el kell jutnunk odáig, hogy 
elgondolás alapján, tehát elméletben is tudja-
nak számolni és mérni. Erre a nevezett és a 
tiszta számokkal való számolás és mérés kere-

tében kerül a sor. Ekkor már nem cseleksze-
nek, hanem a cselekvés, a tapasztalati úton 
szerzett ismereteiket alkalmazzák s annak meg-
felelően gondolkoznak. Az alap tehát a cselek-
vés s ebből történnek az~elvönás, a tiszta szá-
mokkal "váló gondolkozás. Ezzel eleget teszünk 
annak a követelménynek, hogy előbb mindent 
az érzetekbe s azután az értelembe. 

A II. osztálynak 1-től 100-ig terjedő szám-
körében s a mérés tantervi anyagának feldolgo-
zása közben is bőséges alkalom kínálkozik a 
cselekedtetésre s ennek alapján való gondolkoz-
tatásra. A számkörök kiegészítéséhez itt is kü-
lönféle tárgyakat adhatunk a gyermekek ke-
zébe, amelyekkel őket cselekvésre s ennek alap-
ján való gondolkozásra késztethetjük. Itt már 
figyelemmel kell lennünk a tizes számrend-
szerre, azért a tárgyakat úgy kell megválogat-
nunk, hogy a tizes rendszert állandóan érezzék 
a gyermekek. Erre igen alkalmas a tizesével 
felfűzött vadgesztenye, gyöngy, tizes csomókba 
kötött pálcika, eredeti vagy játéktízfilléres, ami 
egyfilléresekre váltható. De gondolnunk kell a 
mérési anyagra is, amit szintén cselekedtetve 
kell feldolgoznunk. Itt a gyermekekkel készít-
tessünk centi- és deciméterekre osztott papír-
szalagokat, deciliternyi és liternyi űrtartalmú 
dobozokat, négyzetcentiméter és négyzetdeci-
méter térfogatú papírlapokat stb.- s alkalom-
adtán — a szemmértékkel ós becsléssel való 
méregetés mellett — ezekkel méregettessünk a 
valóságban. De ott van a tanterem, annak bú-
torzata, az udvar, az utca, az épületek s a ki-
rándulások közben méregetésre kínálkozó szám-
talan alkalom. 

A gyakorlásnak, az életben való számolásnak 
itt is csak a cselekedtetve való számolás és mé-
rés lehet az alapja. A nevezett és tiszta számok-
kal való számolás közben a gyermek ezekre a 
tapasztalati úton szerzett ismeretekre fog tá-
maszkodni. Ezeket erős analógia-alapoknak 
fogja tekinteni s ezek alapján fog gondolkozni. 

A III. osztályban a számkörnek 1000-ig való 
kibővítése közben sem nélkülözhetjük a gyer-
mek cselekvését. Itt már tizes és százasra, be-
és felváltható szemléltető eszközökről kell gon-
dolkodnunk. Erre is alkalmasak a tizesével és 
sz'ázasával felfűzött vadgesztenyék, gyöngyök 
és a játékpénzek, amelyeket magunk elkészíthe-
tünk. A hosszmértékkel való méregetésre alkal-
mas eszközöket itt már kiegészíthetjük mm, 
cm, dm-ekre osztott mérőszalaggal s méteren-
ként csomózott 10—20 m hosszú zsineggel. Ne-
hezebb a helyzet a súly- és űrmértékeknél, de 
azért itt sem megoldhatatlan. A közösen lemért 
súlyokat minden gyermekkel megemeltetjük, 
erejükhöz mért súlyokat minden gyermekkel 
megbecsültethetünk s becslést méréssel közösen 
ellenőriztethetjük. Az űrmértékekkel való mére-
getéshez minden gyermek készíthet 1 dl és 1 
liter űrtartalmú dobozt, amellyel homokot, ga-
bonát valamennyi gyermek mérhet. Itt siker-
rel alkalmaztathatjuk a közös méregetést úgy, 
hogy bizonyos mennyiségű homokot vagy ga-
bonát megmérünk s ebben a munkában minden 
gyermek résztvesz, ha másként nem. egy-két 
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liter homok, gabona hozzáadásával vagy el-
vevésével. 

Ebben az osztályban a eselekedtetve való gon-
dolkoztatásnak igen nagy jelentősége van az 
alapműveleteknek írásbeli megértésénél. Nagy 
hiba volna, ha a műveletek menetének meg-
értetése közben tisztán a táblára írt számokra 
támaszkodnánk. Az írásbeli műveletek mene-
tének, alakiságának megértése kezdettben itt 
is csak cselekvő szemléltetés alapján történhe-
tik, ami azt jelenti, hogy valóban adjon össze, 
valóban vonjon ki, valóban pótoljon, szorozzon 
és osszon a gyermek. Erre is alkalmasak a 
játékpénzek, amelyek az írásbeli műveletek me-
netének megértése közben fel- és beválthatók. 
Ebben az esetben a pénzeket fokozatosan von-
juk el s helyettesíttessűk azokat számjegyekkel, 
így a gyermek nem mechanikusan, hanem tu-
datosan végzi a számtani műveleteket s miköz-
ben a táblán vagy füzetében számjegyekkel dol-
gozik, azokra a tárgyakra gondol, amelyeket a 
művelet megértetése közben rakosgatott. Itt is 
tehát a cselekvő szemléltetés lesz az alap, ebből 
történik az elvonás s ez irányítja a gyermek 
gondolkozását akkor, mikor nevezett vagy 
tiszta számokkal dolgozik. 

Különösen nagy szerepe lesz a tárgyakkal 
való számolásnak, vagyis a eselekedtetve gon-
dolkoztató tanítási alaknak a kiilönnevű szá-
mokkal történő írásbeli műveletek megértetése 
közben, mégpedig azért, mert a felváltások, be-
váltások itt szerepelnek leginkább. Itt a fillé-
reket valóban váltsa be a gyermek pengőre s 
azt adja a pengőhöz. Az osztásnál valóban 
váltsa fel a pengőket fillérre s azokat ossza 
el stb. 

Habár a tárgyakkal való cselekedtető okta-
tást fokozatosan váltja fel az elvont számokkal 
való számolás, kezdetben, a műveletek meg-

i értésénél még a IV. osztályban sem mellőzhet-
jük teljesen a tárgyakon, játékpénzeken való 
számoltatást. Itt is rá kell térnünk erre mind-
annyiszor, valahányszor a megértetés, a gon-
dolatsor felépítése ezt kívánja. Gondoljuk meg 
az új anyag nyújtása közben is, meg begyakor-
láskor is, hogy mit és hogyan szemléltessünk, 
nehogy abba a hibába essünk, hogy a gyermek 
tisztán a táblára írt számokkal való számolás 
közben jöjjön rá a számolási és mérési művele-
tek megoldásának módjára, mert ez nemcsak 
nagy erőpazarlás lenne, hanem az eredményt, 
a megrögzítést is bizonytalanná tenné. A IV. 
osztályban az ezren felüli számkörben való szá-
moltatás közben is számtalan alkalom nyílik a 
cselekedtető oktatás elveinek keresztülvitelére. 
Hogy a gyermek a magasabb számok tartalmát 
elképzelhesse ebben az osztályban, rakassunk 
ki, főzessünk össze ezres csoportokat kavicsból, 
vadgesztenyéből, pálcikákból stb. Hogy a szám-
lálást megkönnyítsük s az időt ne pazaroljuk, 
mindig legyenek kéznél tizes, százas csomóink, 
amelyekkel a gyermekek összeadhatnak, ame-
lyekből kivonhatnak, elvehetnek, amit pótol-
hatnak, többször vehetnek és eloszthatnak. És 
legyenek kéznél felváltható játékpénzeink, ame-
lyekkel a tizedestörtek fogalmát és a velük való 

számtani műveleteket szemléltethetjük. De le-
gyen kéznél a mérőszalag, valamennyi mérték-
egy -ég és ezek részei is azért, hogy mindannyi-
szor méregethessünk és nyújthassunk szemlé-
letismétléseket, valahányszor erre szükségünk 
lesz. 

Helyes számolás- és méréstanítást el sem kép-
zelhetünk mértani síkidomoknak és testeknek 
szemléltetése nélkül. Éppen azért ilyeneket ké-
szíttessünk gyermekeinkkel és készítsünk ma-
gunk is, hogy könnyen rendelkezésünkre állja-
nak akkor, mikor rájuk szükségünk lesz. A cse-
lekvő oktatás elvét fogjuk szolgálni azzal, ha 
mértani fogalmak nyújtása közben maguk a 
gyermekek hajtogatnak, nyírnak, vágnak ki 
megfelelő lágyságú papirosból mértani síkido-
mokat és testeket. De elkészíttethetjük ezeket 
más anyagból, például burgonyából, répából, 
agyagból, plaszilinból is. Ne feledjük azonban, 
hogy ezek elkészítését mindig meg kell előznie 
a valóságban nyújtott szemléleteknek s ezek 
megbeszélésének azért, hogy a gyermek a papi-
rosból elkészített vagy lerajzolt síkidomokban 
vagy testekben a valóság másolatát, helyettesí-
tőjót lássa, mert tudnunk kell, hogy enélkiil 
csupán papiros- vagy rajzmértant tanítanánk, 
amire pedig az életben semmi szüksége nem 
lesz a gyermeknek. Tehát mindig a valóságból 
vonjuk el a cselekvő munkára alkalmas anya-
got. A valóság alapján elkészített mértani sík-
idomokkal és testekkel azután számoltatha-
tunk, mérethetünk azért, mert akkor már a 
gyermek, habár a papirosidomokkal, testekkel 
dolgozik, azokban mégis a valóság helyettesítő-
jét látja. 

Az alsóbb osztályokban is, meg a felsőbbek-
ben is különös gondot fordítsunk arra, hogy a 
gyermekek a valóságban méregessenek. A tan-
terem, az udvar, a kert, az utca, a rét, a mező 
mind alkalmas terület erre. De alkalmasak az 
épületek, utak, hidak is, amelyeken nemcsak a 
szemmértékkel történő becsléseket, méregetése-
ket végezhetjük, hanem egyes alkalmas részei-
ket mérőeszközökkel is megméretjük. Itt ne fe-
ledjük, hogy a valóságos méregeiést mindig 
előzze meg a szemmértékkel való becslés s ezt 
kövesse az ellenőrző igazi mérés. Ezzel gyerme-
keinknek nemcsak szemmértékét, mérési érzé-
két fejlesztjük, hanem önbizalmát is fokozzuk, 
ami további méregetésre, további munkára 
fogja késztetni őket. Méressünk meg s állapít-
tassunk meg egyes távolságokat a valóságban. 
Például a gyermek tudja, hogy 1 m széles a 
tanterem asztallapja. A tanterem hosszúsága 
10 m. A folyosó hosszúsága 50 m. Az udvar 
vagy kert hosszúsága 100 m. A falu utcájának 
hosszúsága 1 km. Ugyanilyen szemléleteket 
rögzítsünk meg a négyzetméterre, az árra, a 
magyar és katasztrális holdra is. Ezek a nieg-
rögzítések nagyban elő fogják segíteni a gyer-
meknek számolás és mérésbeli elképzeléseit s 
közelebb viszik az elvont számolást és mérést 
a valósághoz. 

Még az V—VI. osztály számolás- és mérés-
anyagának feldolgozása közben sem mellőzhet-
jük a cselekvőoktatásnak azokat az eszközeit, 
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amelyekkel nemcsak többoldalú szemléleteket 
nyújthatunk, hanem a műveletek megértetését 
is biztosíthatjuk. Itt is szükségünk lesz mind-
azokra az eszközökre, amelyeket az alsóbb osz-
tályokban alkalmaztunk, sőt ezeket bővítenünk 
is kell. Hogy egyebet ne is említsünk, csak a 
törtekkel való számolásra gondoljunk. Szinte 
lehetetlen elképzelni olyan tanítást, amelynél 
a törtek szemléltetése és az ezekkel kapcsolatos 
műveletek menetének megértetése ne burgonyá-
nak, almának, pálcikának vagy más tárgynak 
feldarabolásán, a részek összeadásán, a feltört, 
szétvagdalt részekből való elvévésén, szétosztá-
sán vagy pénznemeknek kirakásán fel- és be-
váltásán történnék. Még ezekben az osztályok-
ban sem elégedhetünk meg azzal, hogy csak a 
tanító szemlélteti a törtrészeket felváltáson, 
szétdaraboláson. Itt is maguknak a gyermekek-
nek kell ezeket végezniök. Maguk törjenek szét, 
maguk vagdaljanak, maguk váltsanak pénzt s 
lássák meg abban az egésznek részeit s maguk 
oldják meg a valóságban a tárgyakkal a fel-
adatokat, aztán ebből történjék az elvonás. így 
a tisztaszámokkal való gyakorlás nemcsak csu-
pán mechanikus munka lesz, hanem a valóság 
helyettesítőjét fogja abban a gyermek látni. 
De meg aztán az emlékezetben is könnyebben 
rögződik meg a valóság, amit magunk csele-
kedve végeztünk, mint az elvont számolás, ami-
ben a gyermek csak ritkán és nehezen látja 
meg a valóságot s ha az tisztán számjegyeknek 
ide-oda való irogatásán alapszik. 

A számolás és mérés tanítása közben nagy 
szerep jut a tárgykörök helyes megválasztásá-
nak is. Ezeknek feldolgozása közben szintén 

nagy szerep jut a cselekvő szemléltetésre és ez-
zel kapcsolatban az életbe való beilleszkedésre. 
Ennek az elvnek megfelelően a számolás és 
mérés példáit az életből, mégpedig a gyermek 
környezetéből vegyük. Éppen azért készíttes-
sünk olyan árjegyzéktáblát, amelyben a külön-
féle élelmicikkek és más szükségleti anyagok 
árai feltüntethetők legyenek. Legalkalmasabb 
erre az olyan árjegyzéktábla, amelyen a szá-
mok ide-oda tolhatók vagy könnyen kiemelhe-
tők, kicserélhetők. A napi árakat a gyermekek 
a piacon, a boltokban maguk gyűjtsék össze s 
változásukat napról-napra maguk tüntessék fel 
az árjegyzéktáblán. A számolási példák össze-
állítása erről az élethez kapcsolódó árjegyzék-
ről történjék, mégpedig úgy, hogy a példák 
szerkesztésében, felépítésében maguk a gyerme-
kek is résztvegyenek. Itt különösen arra kell 
ügyelnünk, hogy egy-egy óra anyaga egy 
tárgykörből való példák sorozatából álljon s a 
példák egymással mindig tartalmi összekapcso-
lódásban legyenek. Ha tanítási egységek feldol-
gozását így építjük fel, megérzik a gyermekek 
a példák közötti tartalmi összefüggést s ez 
közelebb viszi gondolkozásukat az életben szük-
séges számoláshoz, előrelátó, gondos, takarékos 
élethez, amelynek előfeltétele a tervszerű élet-
berendezkedés, ami előző számvetés, mérlegelés 
nélkül el sem képzelhető. 

A gyermekaktivitást visszük bele a számolás 
ós mérés tanításába a munkaközben mindig fel-
színen levő gondolkoztatással, következtetéssel 
is. IIa a fenti fontos elvnek eleget teszünk, ak-
kor a számolás és mérés valóban az ész 
köszörűköve és az élet tantárgya lesz. 

A MI§KOL€I TOVÁBBKÉPZŐ TAIFOLYAMOBÍ 
FELDOLGOZOTT PEDAGÓGIAI GONDOLATOK 

írta : VÉRTES MIKLÓS 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
ebben a szünidőben három hatnapos tanítói 
szünidei, tanítói továbbképző tanfolyamot 
rendezett. Az első kettő, a miskolci és a 
budapesti már befejeződött, míg a debrece-
nit csak augusztus utolsó hetében tartják 
meg. Minthogy én a miskolci továbbképző 
tanfolyamon vettem részt, ezért ebben a 
cikkemben az ott szerzett pedagógiai ta-
pasztalataimról kívánok vázlatosan beszá-
i f iu tn i . 

A tanfolyamon az ország minden részéről 
mintegy négyszáz hallgató vett részt. A ta-
nítóság soraiban több középiskolai, tanító-
képzőintézeti és polgári iskolai tanárt is 
láttunk. 

A tanfolyamon a következő pedagógiai 
gondolatok domborodtak ki: 

A neveléstanok az értelmi, az érzelmi és aka-
rati nevelést külön csoportokban tárgyalják. 
A valóságban pedig úgy áll a dolog, hogy az 
értelem nevelése kihat az érzelmi és akarati 
élet nevelésére, viszont az érzelem és az akarat 
nevelése hozzájárul az értelem neveléséhez. Ez 

azért van, mert a lélek nem külön szakaszokra, 
csoportokra osztott valami, hanem egység, 
mégpedig megbonthatatlan egység, amiből az 
következik, hogy a nevelés alapjában véve 
egységes ténykedés. Ezt a felfogást hallottuk 
a miskolci szünidei tanítói továbbképző tan-
folyamon kifejtve és megvilágítva Drozdy 
Gyula és Padányi-Franlc Antal előadók ajká-
ról, akik ezt a tényt nemcsak elméleti elő-
adásaikban hirdették, hanem a bemutatott 
ijiintatanításokban meg is valósították. Szépen, 
világosan bontakozott ki azokból az a gondo-
lat, hogy a nevelés, illetve a nevelve tanítás 
közben nem alkalmazhatjuk a nevelési elveket 
sem három, sem több csoport - szerint, hanem 
csak jigxségesen. Legfeljebb a nevelve tanítás 
egyik mozzanatában több az értelmi, a másik-
ban az érzelmi, ismét másikban az akarati 
nevelés elveit értékesítjük különlegesebb hatá-
sokkal. 

Vegyünk csak ki néhány mozzanatot a látott 
tanításokból! Mikor Drozdy Pósa Lajosnak az 
„Anyám intése" című költeményét tárgyalta, 
főleg az érzelmekre kívánt hatni. Hogy ezt el-
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érte, azt mindnyájan éreztük s a gyermekek te-
kintete, arckifejezése, csillogó könnycseppje is 
elárulta. De vájjon nem szolgálta-e az értelmi 
nevelést is azzal, hogy a sorok közötti gondola-
tokat a gyermekekkel hámoztatta ki, miközben 
ítéltetett, következtetett a gyermekekkel ? . . . 
S vájjon az akarati életre nem hatott-e ez a 
tanítás azzal, hogy a gyermekeket a saját 
szülőházuk megbecsüléséhez, az édesanya iránti 
szeretethez és megbecsüléshez vezette1?... Taní-
tásának ennél a mozzanatánál különösen szé-
pen domborodott ki a vágy felkeltése, az aka-
rat, az elhatározás megindítása. De ott volt a 
Dunáról szóló földrajzi, vagy a petúniáról 
szóló természetrajzi tanítás is. Vájjon ezekből 
nem domborodott-e ki az az elv, hogy nevelve 
tanítás közben egyszerre is lehet az értelemre, 
az érzelemre és az akaratra hatni?. . . Azt hi-
szem, hogy ezek mind, mind klasszikus példái 
voltak annak, hogy Drozdy, a tanítók tanítója, 
a lelket egységnek veszi s tanítás közben nem 
bontja szét és nem osztályozza a lelki életet. 

Ezen a tanfolyamon Padányi-Frank Antal, 
a budapesti állami tanítóképző-intézet igazga-
tója igen megkapó módon mutatott rá a neve-
lés módszerére. Azt mondotta, hogy általános-
ságban értjük rajta azt a módot, amelyekkel 
az értékeket átplántáljuk növendékeink lel-
kébe. Világosan rámutatott arra is, hogy neve-
lési eljárásunk nem lehet ötletszerű, hanem 
minden nevelői ténykedésünknek gondos meg-
fontoláson kell alapulnia. S ő sem rendszerezte 
a nevelési elveket értelmi, érzelmi és akarati 
csoportokba. A neves pedagógus számtalan 
példával illusztrálta a nevelés módszerét, mely-
nek gerincévé ő is az ideális erkölcsi felfogást 
tette s a tanító állandó önnevelését kívánta. 

A két pedagógus előadásaiból tehát az az elv 
bontakozott ki, hogy míg eddig csak az isme-
retek nyújtásának módszerére gondoltunk, ez-
után a nevelés módszeréről sem szabad meg-
feledkeznünk. Habár ez a gondolat nem új, 
mégis újszerűen hatott a majdnem négyszáz 
hallgatóra. Ezt mutatja az is, hogy a leveles-
ládába bedobott kérdések nagy része főként a 
tanítás, az ismeretnyujtás és a készségek meg-
szerzésének területére szorítkozott. Csak itt-ott 
akadt olyan kérdés, mely a nevelés módszerére 
vonatkozott volna. 

A tanfolyamon eljutottunk tehát ahhoz a 
gondolathoz, amit már Pestalozzi hangoztatott, 
aki a módszer fogalmát nemcsak az ismeretek 
nyújtására, hanem a nevelés egész területére 
is kiterjesztette. Régen megvolt tehát ez az 
elv, de valljuk meg őszintén, hogy eddig alig 
foglalkoztunk vele. Ezelőtt is minden pedagó-
gus érezte, hogy tanítania is, nevelnie is kell, 
de a kettőnek egyesítésére csupáncsak kísérle-
tek történtek. Az elmélet tehát megvolt, de az 
külön állott, mintha csak a gyakorlathoz 
semmi köze nem lett volna. Tanterveink, Uta-
sításaink is külön emlegették és emlegetik a 
nevelést s külön a tanítást, csak néhol van 
egy-egy gondolat a 'nevelve tanításra vonat-
kozóan. Márcsak azért Is igen fontosak és érté-
kesek voltak ezek a szünidei tanítói tovább-

képző tanfolyamok, hogy a tanítóság százai 
elméletileg hallották s gyakorlati mintataní-
tásokban megvalósítva látták, hogy miként 
kell az értelmi, érzelmi és akarati életet egy-
ségesnek venni s tanítás közben az ismeret-
nyújtási a neveléssel összekapcsolni. 

Nagy érték rejlett az előadásokban és mű-
vészi mintatanításokban abból a szempontból 
is, hogy világosan láttuk a nevelve tanítás 
módszerének logikai, pszichológiai, technikai 
és művészi elemeit, amelyek a pillanatnyi 
adottságok, alakulások szerint, avagy a tan-
tárgy sajátossága és a tanító pedagógiai ér-
zéke szerint alakulnak. Drozdy mintatanításá-
ból meggyőződhettünk arról, hogy mennyire 
fontos a tanító pedagógiai érzéke, invenciója, 
egyénisége. Láttuk, hogy a tanító feltaláló-
képessége, pillanatok alatt történő lelki bele-
illeszkedése nélkül igazi nevelve tanítás el sem 
képzelhető, mert csak ezzel tudjuk a gyerme-
ket tanításunk központjába állítani. Láttuk 
továbbá ezekből a tanításokból azt, hogy a 
nevelve tanítás közben a tanító és a gyermek 
egy úton indul, egy úton halad, de míg a ta-
nító már a tanítás elejétől kezdve világosan 
látja a célt, a gyermek csak sejti s ez a sejtés 
mindig erősebb és erősebb körvonalakkal bon-
takozik ki lelkében, míg eljut az ismeretekhez 
vagy erkölcsi vonatkozású megállapításokhoz, 
ítéletekhez, mégpedig mindig az értelmet fej-
lesztő, az érzelmet nemesítő és az akaratot erő.-
sítő gondolkoztatással. Itt a módszerben ér-
telmi műveleteket láttunk, amelyek azonban 
nemcsak az ismeretek gyarapítását és a kész-
ségek elsajátítását szolgálták, hanem elvezet-
ték a gyermeket olyan erkölcsi értékekhez és 
igazságokhoz is, amelyek már a nevelés terüle-
téhez tartoznak. 

A tanfolyamon hallott tanításokban két szel-
lemi folyamat haladt egymás mellett. Az egyik 
a tanító lelkében végbemenő szellemi működés, 
amit a logika törvényei szabályoztak. A má-
sik a gyermekek lelkében megindult szellemi 
folyamat volt, amit már a lélektan törvényei 
szabályoztak, de a művész-tanító ezt az utóbbit 
logikai irányba igyekezett terelni. 

Láttuk azt is, hogy a módszer kérdése egyéb-
ként a nevelés céljától függ, ahhoz alkalmaz-
kodik, ahlioz idomul s ez azt követeli, hogy a 
nevelve tanítást filozofikus szellem hassa át. 
Ez itt annyit jelent, hogy nevelve tanításunk 
közben azt az anyagot válasszuk ki. ami a mi 
céljainknak megfelel. Az előadások közben hal-
lottuk s a mintatanítások kereteiben láttuk, 
hogy a tárgyi szempontból igen fontosnak lát-
szó részletek kimaradtak s felszínre kerültek 
mindazok, amelyek a lelket formálják, alakít-
ják. S mikor az előadók megkérdezték, hogy 
vájjon a gyakorlati élet és az ehhez alkalmaz-
kodó nevelői cél érdekében fontosak voltak-e 
a szándékosan elhagyott részletek, amelyek 
legfeljebb csak az emlékezetet terhelték, bi-
zony mindnyájan éreztük, hogy eddig sok-sok 
olyan anyagot tanítottunk s véstünk a gyer-
mek emlékezetébe, ami csak terhet jelentett, de 
sem a gyakorlati életet nem szolgálta, sem 
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pedig- nevelői leg nem hatott. Ezekkel a gondo-
latokkal az előadók elvezettek bennünket az 
anyag kiválasztásának fontos elvéhez, amely 
szerint az ^anyagot a gyakorlati élet követelmé-
nyei és a nevelés célja szerint kell kivalasz-

" í a h í m k. 
Az elméleti fejtegetések meggyőztek, a be-

mutatott mintatanítások pedig megerősítettek 
abban a hitünkben, hegy a nevelve tanítás 
technikai keresztülvitele körül is mások a kí-
vánalmak, mint azelőtt voltak. Láttuk, hogy a 
cselekedtető oktatásnál mely szempontok dom-
borodnak ki. Az egyik az, hogy ahol csak eről-
tetettség nélkül lehetséges, cselekedtessiink, 
dolgoztassunk, draniatizáltassunk. Ezt a fon-
tos elveFTs több tanításban láttuk. Gondoljunk 
csak a költeménytárgyalásra, mikor Drozdy 
édesanya volt s „szívből", nem pedig „gégéből" 
szólt a gyermekhez. Láttuk, hogy a megjelení-
tést a gyermekek teljesen átérezték s maguk is 
igyekeztek dramatizálás közben azt a hangot 
használni, amit a felszínre került érzelmek 
megkívántak. Ehinek az értelmet és az érzelmet 
kifejező természetes hangnak kívánalma kü-
lönben is valamennyi tanításon végigvonult. 
S meg vagyok róla győződve, hogy mi, akik 
Drozdy mintatanítását végighallgattuk, ezen-
túl még az árnyékát is kerülni fogjuk annak 
az éneklő, a természetes beszédet eltorzító be-
szédnek, amely a régi iskolát annyira jellemezte. 
S ezzel kapcsolatban láttuk azt, hogy a cselek-
vés, a megjelenítés mennyire a gyermek lelké-
hez illő tanítási eljárás. Minden gyermek szí-
vesen cselekedett, utánozott, mert a művész-
lanító odavezette, hogy- cselekedeteiket, beszé-
düket meggyőződés, átérzés vezesse. És meste-
rien láttuk megoldva a tanítás technikájában 
a cselekedtető oktatásnak azt a másik kívá-
nalmát, hogy a gyermekek tegyenek, dolgoz-
zanak. cselekedjenek s eközben szemléljenek, 
kutassanak, következtessenek s a cselekvő 
szemléletekből maguk jussanak el a törvény-
szerűségekhez, a rejtettebb igazságokhoz. Kü-
lönösen kidomborodott ez a számolás és mérés, 
valamint a természetrajz tanításában. Az első 
tanítás közben a gyermekek pénzt rakosgat-
tak, a valóságban pénzt adtak össze, nagyobb 
összegből a kisebbet maguk vonták, illetve a 
kisebb összeget maguk egészítették, pótolták ki 
nagyobb összegre s ezt a cselekvést fejezték ki 
írásban. így az az írásbeli kivonás nem volt 
más, mint a cselekedve szemlélt, a valóságban 
végrehajtott számtani műveletnek írásban való 
kifejezése. Benne volt ebben a tanításban an-
nak a fontos pedagógiai elvnek a kidomborí-
tása, hogy előbb jöjjön a cselekvés, a munka 
s abból történjék az elvonás. 
~~ D e a tanítás technikájával kapcsolatban a 
cselekvő oktatásnak azt a módját is láttuk, 
mikor a cselekedtetés gondolkoztatásbólál l j 
Drozdy tanításainak alig-alig volt olyan moz-
zanata, amelynek keretében a gyermekek ké-
szen kaptak volna törvényszerűségeket, ismere-
teket, igazságokat. Ö mindig olyan helyzet elé 
állította a gyermekeket, hogy nekik kel-
lett gondolkoznick. következtetniük és ítélniök. 

A mester csak szemléletek, helyzetek elé állí-
totta a gyermekeket s gondolkoztatva vezette 
őket az eredményekhez. S nem is mindig kér-
déssel, hanem kijelentéssel, tamáskodással ve-
zette a gyermekeket az eredményhez. A logikai 
folyamat mégis mindig tiszta, világos volt. Ha 
egy láncszem kimaradt, a folyamat levezetését 
elölről kezdte, a hiányzó láncszemet pótoltatta, 
ha gyenge, erőtlen volt, erősítette s ezzel a 
logikai nevelést szolgálta. Ezekben a tanítások-
ban nem befogadott a gyermek, hanem maga 
jött rá az eredményekre, vagy elvont etikai 
értékekre. Ez alól csak akkor láttunk kivéte-
leket, mikor a mester érzelmet, érdeklődést 
akart felkelteni vagy irányítani, avagy érzel-
meket akart kelteni, a felkeltett érzelmeket 
akarta mélyíteni. Ekkor közölt, mégpedig köz-
vetlenül a tőle megszokott, utolérhetetlen 
alakban. 

Az első órákat mindig Padányi-Frank An-
tal dr. igazgató tartotta. Tételeit mindig a ne-
veléstudomány köréből vette. Közvetlenné, élve-
zetessé tette tanításait az a mód, hogy nem 
magas, fárasztó elméleteket hangoztatott, ha-
nem a gyakorlati neveléstan elveivel ismertette 
meg a hallgatókat. Ö nevelesi szempontból 
alakítgatta hallgatóságának lelkét, miközben 
nemcsak arra mutatott rá, hogy a népiskolában 
hogyan neveljünk, hanem arra is, hogy a ta-
nító miként nevelje önmagát, ha eleget akar 
lenni azoknak a kívánalmaknak, amelyeket az 
újabb módszertani törekvések és az ezekkel 
szorosan összefüggő ideális világnézet megkí-
vánja. A száraz elmélkedések helyett sok-sok 
példát állított hallgatósága elé, amelyeket 
mind a való életből vett. A példák eredményét 
nem ő vonta le, hanem a hallgatóság lelkét 
késztette arra, hogy azt levonja s ne általános-
ságra gondoljon, hanem önmagára vonatkoz-
tassa. Az ő előadásai mintegy előkészítették a 
hallgatóság lelkét azokra a módszertani elő-
adásokra és mintatanításokra, amelyeket utáua 
Drozdy Gyula tartott. A két pedagógus együtt-
érzése, együttgondolkozása szinte csodálatos 
volt. Még a legnagyobb megfigyeléssel sem 
lehetett olyan mozzanatot találni, amelyből 
ellenmondásra lehetett volna következtetni. 
Ebből meglátszott, hogy itt nem hirtelenében 
szövetkezett pedagógusok előadásáról van szó, 
hanem összeforrott lelkeknek meggyőződésből 
hirdetett elveiről, amelyeket előbb a kritika 
legsűrűbb szitáján is átszűrtek. 

Padányi-Frank Antal után Drozdy Gyula 
naponként előbb egyórás módszertani előadást 
tartott. Mi, akik Drozdynak már több tan-
folyamán vettünk részt, őszintén mondva, is-
métlést vártunk s ebben csalódtunk, mert sok-
sok újabb módszeres gondolatot is hallottunk. 
Szinte minden mondata eleven és újabb meg-

••., győző gondolatot és elhatározást ébresztett a 
hallgatóság lelkében. Előadásainak alakja köz-
vetlen és megkapó volt s így az órák szinte pil-
lanatoknak tűntek fel. Ezekből az előadásokból 
világosan kibontakoztak a hallgatóság lelkében 
mindazok az újabb módszertani irányzatok, 
amelyek az új iskolát jellemzik. 
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Drozdy elméleti fejtegetéseit az ő mintataní-
tásai követték. A tanfolyamon hét mintataní-
tást tartott, amelyekkel az elméleti előadásai-
ban hangoztatott elveknek a gyakorlatban való 
keresztülvitelét demonstrálta. Igen érdekes 
volt, hogy egyszerre kétfelé is tanított anélkül, 
hogy az zavarólag hatott volna. Tanította a 
gyermekeket, de a hallgatósághoz is szólt 
mindannyiszor, valahányszor valamely érdekes 
mozzanatra fel akarta hívni a figyelmet s ezzel 
a megfigyelést tudatosította. A megkapó mű-
vészi mintatanításokat a hallgatóság mindig a 
legnagyobb elismeréssel honorálta. 

Drozdy után minden nap egy-egy tanító kar-
társunk tanított, ugyanannak a tantárgynak 
köréből, de más osztályban. Ezeknek a kartár-
saknak tanításai is mind-mind hozzásimultak 
azokhoz a módszeres elvekhez, amelyeket az 
előadók hangoztattak. Valójában szépen felépí-
tett mintatanításokat láttunk, amelyekkel ezek 
a fáradságot nem ismerő s igazi pedagógus 
lélekkel megáldott kartársaink nagy áldozatot 
hoztak, mert nem könnyű dolog volt a neves 
előadók és négyszáz tanító előtt tanítaniok 
azoknak, akik ekkora nyilvánosságot nem szok-
tak meg. Ezekre a borsodi kartársakra való-
ban a legnagyobb elismeréssel és hálával gon-
dolunk mi is, akik az ország távolabbi vidéké-
ről jöttünk erre a tanfolyamra. Élvezetes s 
nagy pedagógiai érzékkel felépített tanításai-
kat a hallgatóság a legnagyobb figyelemmel 
kísérte. 

A napi ötödik óra mindig Kolumban Lajos 
kir. tanfelügyelőé volt. Ö a gyermektanulmány 
köréből tartott igen értékes tanításokat s 
iskolalátogatásai alkalmával szerzett tapaszta-
latait mondotta el. Ugyancsak Kolumban Lajos 
kir. tanfelügyelő ismertette a miskolci tanszer-
gyűjteményt, mely valóban ritkítja párját. Eb-
ben a gyűjteményben öt teremben vannak 
szakszerűen elrendezve mindazok az iskolai 
szemléltető eszközök és népiskolai vonatkozású 
képek, grafikonok, amelyeket a vármegye taní-
tósága alkotott. A munkák ízlésesen vannak 
összeállítva s valamennyi beszédesen mutatja, 
hegy az egyes tantárgyak keretében miként 
értékesítheti a tanító részint a gyermekek 
munkáját, részint a magakészítette szemléltető 
eszközöket. Ha tanítóember végignézi ezt a 
gyűjteményt, sok-sok olyan gondolat ragadja 
meg, amelyet munkájában haszonnal értékesít-
het. De képet nyújt ez a gyűjtemény a modern 
iskola munkájáról is, ahol a szó helyett min-
denoldalú szemlélet és annak megbeszélése, 
boncolgatása az uralkodó. A legtökéletesebb 
tankönyv ennek a gyűjteménynek minden 
egyes darabja. Ezek a közvetlen környezetből 
olyan szemléleti anyagot állítanak a gyerme-
kek elé, amelyek valóban a való élethez kap-
csolják gondolkozását, érzését, akaratát. 

A hét három napjának délutánján kirándu-
láson volt a tanfolyam. Kinn voltunk a Szil-
vás-tanyán, ahol a mintatehenészetet, a sertés-
tenyésztést és mintafaiskolát szemléltük meg, 
majd Padányi-Frank Antal és Drozdy Gyula 
a kastély kertjében tartottak megbeszélést azok-

ról a pedagógiai kérdésekről, amelyek a leveles-
ládába beérkeztek. Így tehát a tanfolyamon az 
igazi szabadlevegős iskola is megvalósult. 

A második kirándulás a diósgyőri vasgyárba 
volt, ahol a vasgyártás egész menetét végig-
nézte a tanítóság. Azok a tapasztalatok, ame-
lyeket itt szereztünk, soha el nem múló em-
lékképen rögződtek meg lelkünkben. Vala-
mennyien felsóhajtva mondottuk, hogy sok, 
sok ilyen tapasztalatra lenne szüksége a taní-
tóságnak. 

Az egyik napon Lillafüredre rándultunk ki, 
ahol egy forrás árnyas partján előadóink foly-
tatták napi munkájukat. Megtekintettük a 
Palota-szállót, a gyönyörű Hámori-tavat, a 
csodálatos csepkőbarlangot s feledhetetlen él-
ményekkel búcsúztunk hazánknak ettől a gyön-
gyétől. 

Sokan, nagyon sokan voltunk ezen a tan-
folyamon olyanok, akik megfogadtuk, hogy 
minden nyáron szívesen áldozunk egy hetet 
szabadidőnkből, ha hasonló tanfolyamokon 
résztvehetünk. Többen a miskolci tanfolyam-
ról nyomban Budapestre indultak, hogy az ott 
kezdődő tanfolyamon is résztvehessenek. 

Kultuszminiszterünk ezeknek a tanfolyamok-
nak szervezésével valóban jó szolgálatot tett a 
népiskolának, mert kiváló előadóink átformál-
ták lelkünket s megerősítettek abban a hitünk- i 
ben, hogy csak az igazán jól vezetett népisko-
lával szolgálhatjuk csonka kishazánk nevelés-
ügyét. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS 

A dal nemzetnevelő értéke 
í r t a : DR. S C H Ö N E R FERENC 

A Nemzeti Egység Pártjának tanügyi szer 
vezéte országos értekezletet tartott a magyar 
dal fejlesztése érdekében, s ezzel az akcióval 
kapcsolatban cikk jelent meg a Néptanítók 
Lapja ezévi június 15-1 számában. (Dr. Nevelős 
Gyula: A magyar dal védelme.) Komoly és ér-
tékes jelenség, hogy a kormányzó politikai 
pártnak tanügyi bizottsága a magyar dalról 
tanácskozik, s felismeri, hogy ennek a témának 
nemzetnevelési szempontból nagy hordereje 
van, hogy kiaknázatlan, kulturális energiák 
rejtőznek benne. Ez a megmozdulás egyúttal 
az idők jelét is mutatja, s igazolja a lelki érté-
kek felsőbbségét az anyagi és gazdasági erők 
felett. A felvetett problémához frappánsan s 
lábat vetve a maga sajátos kulturális terüle-
tén (az iskolánkívüli népművelésen) szólott 
hozzá Nevelős Gyula a Néptanítók Lapjá-ban 
megjelent cikkében. Kultúrpolitikai szempon-
tokat világít meg s kitűnő gyakorlati érzékkel 
felvázolja a magyar-dal védelmének kiépítését. 

A magyar dal védelmében megindult mozga-
lomra, a kultúrpolitikai észrevételekre egy 
Röntgen-sugárt kell vetítenünk, a pszichéjét 
kell megfognunk, s akkor még jobban érthető» 
mit jelent az ének, a zene és a dal a nemzet 
életében. 
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Ének, zene és dal, mint lelki produktumok, 
teljesen egy és ugyanazok: közös forrásból fa-
kadnak, szellemi megjelenésük alkotó elemei 
szét nem választhatók, egy közös célt szolgál-
nak, csak kifejezési formájuk és az anyagban 
való eszközük más és más. Amikor tehát a dal 
lelkét keresem, egészen mindegy, hogy az ének, 
zene vagy a dal útjain közeledem hozzá. Mind-
egyikben a létnek legnagyobb, legreálisabb 
valósága, a szellem nyilatkozik meg s a lélek 
muzsikálja el ritmikus hangokban a legembe-
ribb és legőszintébb rezdüléseit. A vidám kur-
jantás, a fájdalmas sóhaj nincs kötve helyhez, 
időhöz, korhoz, iskolázottsághoz, társadalmi ál-
láshoz, erkölcsi és társadalmi törvényekhez, 
azért a legtisztább igazság, a legtökéletesebb 
őszinteség. A dal lelkiségének legelemibb alap-
tulajdonsága, hogy amikor énekelek, ha másnak 
az érzéseit dalolom is, a magam érzéseit feje-
zem ki, mert azt énekelem, ami a más dalában 
az én legegyénibb lelki élményem. Ez a dal 
hatásának legnagyobb titka, ebben rejlik az 
igazsága és őszintesége is. Természetes, hogy ez 
a megállapítás egyformán érvény-es az egyéni 
és a tömeglélek, néplélek vagy nemzeti lélek 
dalos megnyilatkozásaira. Ezen a ponton azon-
ban egy problémát kell tisztáznunk. 

Vájjon a tömegdal, vagy — specializálva — 
a népdal kollektív megnyilatkozása-e a tönieg-
léleknek, illetőleg népi éleknek? Karl Spitteler, 
a Nobel-díjas svájci német író azt állítja, hogy 
amit népköltészetnek neveznek, alapjában egy-
szerűen névtelen költészet. Szerinte a népköl-
tészet nem személytelen költészet, nem valami 
kollektív néplélek terméke, hanem egyszerűen 
utólag péptelenségbe burkolt antológiája külön-
féle szerzőknek és pedig legtöbbször művelt 
dilietánsoknak, akik kivételesképen vigyázat-
lanságból valami sikerültet csináltak. S gú-
nyosan jegyzi meg, hogy a nagy művészi 
egyéniségektől a népköltészethez menekülni 
annyi, mint a művészet mestereit tanítókkal, 
papokkal és ügyvédekkel felcserélni. Spitteler-
nek ez a negatív megállapítása a legpozití-
vebb bizonyítéka annak, amit fentebb a dal 
alapvető tulajdonságául megjelöltünk. 

Minő más a művészet magasztalásának az 
a mámorosan megírt fenséges himnusza, ami-
vel Romain Rolland gyönyörködtet bennünket 
a „Musiciens d'Antrafois" című munkájának 
bevezetésében, ahol a zeneművészet helyét 
jelöli meg a történelemben. Mély filozófiai 
intuícióval kutatja a nemzeti lélek igazi arcát, 
s arra az eredményre jut, hogy egy nemzet 
politikai élete csak legfölszínesebb képe lényé-
nek. Hogy benső életét, cselekvéseinek forrá-
sait megismerhessük, lelkét kell kutatnunk az 
irodalom, a filozófia, a művészetek segítségé-
vel, amelyekben egy nép eszméi, szenvedései, 
álmai tükröződnek. Szerinte nemcsak a nép-
lélek művészi megnyilvánulásaiban (dalban, 
zenében, képzőművészetben), hanem a zsenik 
alkotásaiban is a kollektív lélek vágyai nyilat-
koznak meg, s ez a kollektív lélek csiráztatja 
ki a jövőt, formálja a nagy történelmi át-
alakulásokat. 

Amikor a népdal kollektív jellegét elemez-
zük, nem esztétikai, hanem lélektani vonatko-
zásokban vizsgáljuk, s előtérbe kell hoznunk 
a hazafias nemzeti népdalokat. S ha ezeket a 
népdalokat beállítjuk az egyes népek történe-
tébe, akkor világlik ki Romain Rolland igaz-
sága, hogy e dalok a kollektív lélek vágyai 
voltak s a nemzetek jövőjének energiái. A Vö-
rös-tengeren átkelt zsidók Mózes himnuszát 
énekelték, a spártaiak Tyrteus harci dalaival 
erősítették lelküket és fegyvereiket, Júdea 
leányainak dalai magasztalták Dávid győzel-
mét Góliát felett, a „Marsailles" jelentette a 
francia forradalmi seregek győzelmeinek soro-
zatát, Verdi „Nabucco"-operájának zsoltára hir-
dette ki az „Unita Italia" gondolatának áttöré-
sét, Petőfi „Talpra magyar"-ja, mint a gyúlé-
kony anyagba röppenő szikra, gyújtja fel a 
szabadságharc lángjait. Olyan ragyogó példát 
pedig keveset tudnánk felhozni, mint a mi 
Rákóczi-nótánk és Rákóczi-indulónk. A magyar 
nemzeti léleknek mélyebb értelmű megsejtésé-
hez egyik legkitűnőbb forrásunk a Rákóczi-
nóta és Rákóczi-induló. Életet visz a Rákóczi-
kor történetébe, színeket játszik a történelmi 
tényeken, de egyiittal ez adja meg a korszak 
históriai patináját. Hozzá még mint zenei al-
kotás is elsőrendű. Az egyik legnagyobb zene-
szerzőnk, Mosonyi Mihály (1814—1870) írja el-
ragadtatással: „A Rákóczi-induló az a magyar-
nak, ami Homér Iliásza a görögöknek, a Tal-
mud a zsidó nemzetnek, a Biblia a keresztény-
ségnek és a Korán a törököknek. Nemzeti szent 
ereklyénk ez nekünk, melyhez meseszerű tör-
téneti emlékek csatlakoznak s amelyeknek ere-
detét sötét homály fedi. Olyan páratlan zene-
darabunk ez, melynek sem dallamán, sem kül-
alakján nem szükséges változtatni; olyan ez, 
mint a Szentírás, melynek szövege addig szent 
és valódi, amíg meg nincs hamisítva." 

A tömeglélekhez igazán otthonosan értő 
Prokoffjeff Szergej, aki a mai orosz zenei mű-
vészet egyik kiváló képviselője, azt tartja, 
hogy a zene minden más művészet felett egy 
behozhatatlan előnnyel rendelkezik. A többi 
művészeteknek ugjTanis nincs egy olyan ter-
mészetes, antiindividuális, tisztára a közösség 
érzéseire appeláló speciese, mint aminő a mu-
zsikában az induló. Az induló éppen azzal, 
hogy a közösség lelki harmóniáját adja, a kö-
zösségben benne foglalható egyének lelki vilá-
gát legmaradéktalanabbul fejezi ki. 

Rendkívül felemelő nemzeti öntudat, hogy 
amikor akár tudományos, akár gyakorlati ze-
nei kérdéssel foglalkozunk, világviszonylat-
ban is a legelső tekintélyeket itthon találjuk 
meg, a megcsonkított kis Magyarországon. Té-
mánkkal kapcsolatban Bartók Bélára és Ko-
dály Zoltánra kell hivatkoznunk. Bartók Béla 
legújabb munkájában, „Népzenénk és a szom-
széd népek népzenéjé"-ben, harmincévi nép-
zenekutatási munkáját összegezi s olyan kul-
túrkincset tár a nemzet elé, amelyet eddig 
nem is sejtettünk, s amelyet felhasználni első-
rendű nemzeti kötelesség. Megállapítja, hogy 
a régi magyar dallamok az egész magyarlakta 
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területen egységes karakterűek, hogy a nem-
zetiségek közül a szomszédos németségnek, az 
ausztriai és stájer németeknek népzenéje és a 
miénk között semmiféle kapcsolat nincs és nem 
is volt, és hogy az idegen elemek beáramlását 
a magyar népzenébe, a falusi új magyar dal-
lamok kialakulása akasztotta meg. Kodály Zol-
tán pedig egy nagyszabású kultúrfilozófiai el-
mélet hirdetője. A népzenében a nemzet re-
generáló erejét látja, a népdalgyűjtéssel meg-
indult folyamatot ellenállhatatlan életfolya-
matnak tartj cl, ci népdal terjesztését és általá-
nossá tételét saját vérből való injekciónak, 
amelynek életfrissítő hatása még csak ezután 
mutatkozik. Meggyőződéssel hirdeti, hogy a 
magyar népdal terjesztésével a magyar ön-
tudattal hívők száma egyre több lesz, s mind-
inkább megértik, hogy a nemzet különböző 
rétegeinek összekovácsolásában egy egyszerű 
népdalnak is mekkora szerepe lehet. S ez a 
pont, ahol a mi helyzetünk szerencsésebb, mint 
a nyugati népeké. A mi népdalunk nagyrésze 
ugyanis él. 

Bartók és Kodály tekintélyével zárjuk be a 
problémafelvetést: a népdal a kollektív nép-
lélek megnyilatkozása. 

Ezzel a felfogással párhuzamosan halad egy 
feltűnő elmélet, amely a vívás és zene között 
szerves lelki kapcsolatot állít fel. Ennek az 
elméletnek a felvetője Folba János, magyar 
tábori főesperes, pápai prelátus, kiváló katona-
tanár, tudós polihisztor. Elméletének ?ilapgon-
dolata (Magyar Katonai Szemle, IV. évf., 11. 
szám), hogy a vívás lelke, mint minden sporté: 
a lélek és a test zeneisége, értve rajta azt a 
készséget, amellyel a lélek az együtthangzás 

törvényszerűségével fogja fel a helyzet paran-
csolta tennivalót, a test pedig könnyed fegyel-
mezettséggel hajtja végre. A vívás kölcsönös 
ritmusgyakorlat. Világviszonylatban csak azok 
a népek emelkedtek a vívósportban vezető sze-
repre, amelyek természetüknél fogva muzsiká-
lisabbak a többinél. Ahogy a zenét és dalt le-
kottázzuk, úgy örökíthetjük meg s taníthatjuk 
a vívás művészetét. Össze is állította a vívás 
hangjegyű ábrázolását. (Folba elméletének is-
mertetése: Testnevelés, VII. évf., 11. sz. Kalmár 
István.) 

Egybefoglalván a gondolatsort, a dal psziché-
jében rejtőző erők tehát a nemzetnevelés szem-
pontjából a következőkre mutatnak rá: 

1. A dal, mint a legőszintébb lelki megnyilat-
kozás, az igazságkeresést és igazságszeretetet 
erősíti; 

2. a népdal, mint a kollektív lélek megnyilat-
kozása, a leghathatósabb eszköz a faji, testvéri 
érzés ápolásában; 

3. a hazafias népdalok a nemzeti öntudat 
állandó ébresztői és fenntartói; 

4. a dal ritmikája önfegyelmezésre nevel, 
amint ezt a zene és vívás közötti kapcsolat, a 
katonai menetelés ütemszerűsége és a katona-
dalok hatása mutatja. 

A dal igazságával hirdetvén a dal nemzet-
nevelő fontosságát, Folba János „Az élet dala" 
című előadásának egyik szép összefoglaló téte-
lét idézem: „Ne csudálkozzunk azért rajta, ha 
az, aki igazságot keres, dal után kutat; aki 
igazságot hirdet, mintha énekelne; aki boldog-
ságot érez a szívében, egész lényével muzsikál; 
aki igen nagyra akar és hír vállalkozni, erőit 
előbb zsoltáros lelkületre hangolja." 

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

— Földrajz a IV. osztályban — 
í r t a : D R O Z D Y GYULA 

A Dunával, ezzel a mi nemzeti büszkesé-
günkkel, két tanítási egység keretében foglal-
kozom. Az elsőben az eredésétől Budapestig, 
a másodikban Budapesttől a Fekete-tengerig 
ismertetem meg a Duna folyását. Ezenkívül 
mindannyiszor foglalkozom vele, valahányszor 
az egyes tájegységek ismertetése közben part-
vidékét érintem. 

Hogy a gyermek a Dunát minél hívebben el-
képzelje s hogy azt lelkéhez minél több érzelmi 
szállal kapcsoljam, az első tanítási egységben 
a Dunát megszemélyesítem, beszéltetem. Ezzel 
az eljárással a Duna mint eleven folyó jelenik 
meg a gyermek előtt s a gyermek vele gondol-
kozik, vele érez. Természetes, hogy közben a 
gyermeket is gondolkoztatom s vele a térkép-
ről is olvastatok. 

Már a tanítás előtt összegyűjtöm s elrende-
zem (esetleg kartonlapra felragasztom) azokat 
a képeket, amelyeket a Dunának erről a sza-
kaszáról szemléltethetek. Ezeket akkor állítom 

a gyermekek elé, mikor tanítás közben róluk 
éppen szó van. Térképet csak összefoglalás köz-
ben vázoltatok azért, mert az új anyag nyúj-
tása közben történő térképrajzolás a képzelet 
munkáját zavarná. 

Az osztály előtt Magyarország hegy- és víz-
rajzi falitérképe, a gyermekek előtt pedig 
ugyanennek kézitérképe van. Amit a falitérké-
pen szemléltetek, azt a gyermekek kézitérképü-
kön mutatják. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e . — Toll-
száratok hegyét tegyétek szülőföldünkre! — 
Mutassátok meg a térképen a Dunát! (Való-
színű, hogy ezen a fokon a gyermekek a térké-
pen már felismerik a Dunát, amit mindig úgy 
szemléltetünk, hogy folyásán, a térképet alig 
érintve, végigvezetjük pálcánkat.) — Mely ég-
táj felé van tőlünk legközelebb a Duna? — Mu-
tassatok abba az irányba! — késztetem a gyer-
mekeket arra, hogy a térkép alapján a való-
ságban is tájékozódjanak. — Mely úton utaz-
hatnánk oda s mely városokat érintenénk út-
közben? — Vájjon milyen széles lehet ott a 
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Duna, ahol elérjük? — kérdezem, mire a gyer-
mekek vagy métereket mondanak vagy pedig 
a valóságban mondanak távolságokat. Ezt mind-
két esetben rendezem. Megmondom, hogy ott, 
ahol legközelebb érjük a Dunát, pl, 800—1000 m 
széles, amely távolságot a valóságba is át-
viszem. (Pl. Olyan széles, mint ide a templom 
vagy a faluvége.) — Ennek a hatalmas folyó-
nak a szélén sekély a víz, 10—15 méternyire 
azonban már ember is elbukik benne. A köze-
pén 3—4 méter mély. Több helyen még ennél is 

ját kereszttel jelölöm. — Ebből a hegységből itt 
két hegy emelkedik ki. (Rajzolom.) — Az 
egyiknek csúcsán régi vár áll, mely több száz 
év óta gyönyörködik a szép vidékben. (Rajzo-
lom.) A másik hegy oldalán, a hatalmas töl-
gyek árnyékában egy kápolna áll. (Rajzolom.) 
— A vár udvarán bővizű kút van, ami annyira 
megtelik vízzel, hogy belőle állandóan kis 
erecske folydogál le, le a völgybe. I t t a másik 
hegyen, a kápolna mellett szintén egy forrás 
fakad. Ennek a vize is lesiet a völgybe. A két 

Dévény. 

mélyebb. Ha a Duna vizét keresztbe kettémet-
szenénk, ilyen lenne a medre, ni! — mondom 
és a Duna medrének keresztmetszetét rajzo-
lom. — Hány km hosszúságban folyhatik végig 
a Duna hazánkon? — kérdezem. A gyermekek 
méregetik s megállapítják, hogy a Duna folyá-
sának hosszúsága hazánkban mintegy 1000 km. 
— Nézzétek meg a térképen a folyókat s mond-
játok meg, van-e több ilyen széles és hosszú-
folyású folyója hazánknak, — szólok s a gyer-
mekek megállapítják, hogy a Duna hazánk leg-
nagyobb folyóvize. 

— És ez a hatalmas víz éjjel-nappal, évről-
évre csak folyik, folyik. Soha sem áll meg, vize 
soha sem szárad ki. 

b) C é l k i t ű z é s . — Megtanuljuk, hegy hol 
ered, honnan jön s útközben mit lát ez a mi 
kedves Dunánk. 

Tárgyalás. 
a) A D u n a e r e d e t é t ő l D é v é n y i g . — 

A Duna innen jön, ni, — mutatok a térképre. 
(Magyarország térképén Németország s benne 
a Fekete-erdő nem látható, azért egy pontra 
mutatok, amiről a gyermekek elképzelik a 
Duna eredetének fekvését.) — Melyik égtáj felé 
van ez tőlünk? — Mutassatok ar ra ! — Messze, 
messze tőlünk, arrafelé Németország van. Né-
metországban húzódik egy nagy hegység, 
amelynek a neve: Fekete-erdő. (Felírom.) — 
Ilyen irányú hegység ni, — szólok s az irányát 
a felírás alá rajzolom s a Duna eredetének tá-

erecske útközben locsog, kiabál. Talán az egyik 
is, a másik is pajtást keres. Meghallják egymás 
hangját, közelednek, a völgyben összetalálkoz-
nak, összeölelkeznek, kiszélesednek, aztán men-
nek együtt tovább. Amint a gyönyörű völgyek-
ben mennek, mendegélnek, útközben több érrel, 
csermellyel, patakocskával találkoznak. Eze-
ket is magukhoz ölelik, de már nem férnek el 
a keskeny mederben, azért szélesebbet vájnak. 
(Beszéd közben a patakok összefolyását s a tá-
gabb vonallal a patak szélesedését rajzolom.) 
Egy helyen, ahol hirtelen a patak esése, az em-
berek munkába is fogják. Nagy kereket for-
gatnak vele. — Malmot hajt , — mondják a 
gyermekek. — Azt. Vízimalmot, amiben a kör-
nyék búzáját őrlik meg az emberek. Hanem 
nem mindig egyenlő gyorsan h a j t j a a malom 
kerekét. Nyár derekán, mikor nagy a száraz-
ság, bizony csak kevés búzát őrölhet meg a 
molnár. — Azért, mert akkor kisebb a patak. 
— Elapad a vize. — Mikor sok eső esik, akkor 
megárad. Akkor jobban ha j t j a a malmot is, — 
okoskodnak a gyermekek. — Ügy van bíz' ez! 
I t t a malomnál már nevet is kap a patak. 
Donau-nak hívják az emberek. Ez németül 
annyit jelent, hogy: Duna. — Ez Németország-
ban van. Ott németül beszélnek az emberek, — 
szólnak. — Igen. A mi Dunánk ezen a vidéken 
csak német beszédet hall. Siet erre nyugatnak, 
Magyarország felé a mi Dunánk. Ütközben még 
több kisebb-nagyobb patak ömlik belé s így 
mindig jobban szélesedik. Végre egy város tor-
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nyait pi l lantja meg. Jól ismeri már a Duna, 
mert régen folyik mellette. Ez a város: Ulm. 
I t t már kis gőzhajók is futkosnak a hátán. 
Ezeket úgy hívja a német nép, hogy: ulmi ska-
tulyák. Magyarul annyit jelent, hogy ulmi do-
bozok. Azért hívják ezeket a gőzhajókat így, 
mert kicsinyek. Nagy hajók nem is járhatná-
nak itt, mert még gyenge gyerek, keskeny és 
kicsi a Duna. Hanem aztán bezzeg nagy hajók 
futkosnak r a j t a itt Passaunál. (Ezt már Ma-
gyarország térképén is szemléltethetem.) I t t 
már magyar nevű hajókat is láthatunk a Du-
nán. Ha a személyszállító hajók utasainak be-
szédét hallgatjuk, örül a szívünk, mert sok 
magyar beszédet hallunk. Örül a Duna is. Hát 
még mikor megérzi, hogy a hatalmas uszály-
hajók magyar búzával, magyar rozzsal vannak 

kek a képet nézegetik, miközben elmondom, 
hogy ez Nagy-Magyarország határa. A turul-
madarasemlékoszlopról szólva elmondom, hogy 
ezt a nemzet 1896-ban a magyarok ezeréves be-
jövetelének emlékére emeltette itt az ország-
határon azért, hegy az ezeréves ország fenn-
állását hirdesse. Szólok arról, hogy a csehek 
ezt a megszállás után ledöntötték, köveit szét-
szórták. — Az öreg Duna azonban el nem fe-
lejti, mert hiszen több mint ezer éve erre já r 
s jól tudja, hogy hol az országhatár. Most bú-
san néz fel a várromokra s szomorúan látja, 
hogy az ezredéves emlékoszlop helyén cseh 
zászlót lenget a szél. 

b) P o z s o n y t ó l K o m á r o m i g . — Szomo-
rúan ballag tovább a Duna a dévényi várrom 
alól s nemsokára ezt a négytornyú várromot 

Pozsony. 

megrakva! Ilyenkor szép kék szemével szinte 
mosolyog a boldogságtól. 

— Hanem siet tovább. Egyszer csak egy nagy 
városhoz ér. — Wien-hez, ,— olvassák le a tér-
képről a gyermekek. — Igen, ez Ausztria fővá-
rosa. — Nézzétek meg, hegyes vagy lapályos 
vidéken folyik-e i t t a Duna? — Lapályos vidé-
ken. — Vájjon hol folyhat gyorsabban? A he-
gyes vagy pedig a lapályos vidéken? — kérde-
zem, mire a gyermekek némi földrajzi okosko-
dással megállapítják, hogy a hegyes vidéken 
gyorsabban folyik, mert ott nagyobb az esése. 
— Wient magyarul úgy hívják, hogy: Bécs. I t t 
talán azért folyik lassabban, hogy kissé gyö-
nyörködjék a városban. — Nem azért, hanem 
azért, mert lapályos vidéken folyik. A hegyek 
távolabb húzódnak a várostól és a Dunától, — 
állapítják meg a gyermekek a térképről. — It t 
már a Duna közeledik Magyarországhoz. Néz-
zétek meg a térképet s mondjátok meg, hegyes 
vagy sík vidéket talál-e a határon túl. — He-
gyek közé ér, — olvassák a térképről a gyerme-
kek. — A Duna közeledik Magyarországhoz, 
azért összeszorul a szíve örömében. Gyorsab-
ban is folyik, hogy minél hamarább hazaérjen. 
— Azért gyorsul a folyása, mert hegyek között 
folyik, — viszik át a személyítést a valóságra 
a gyermekek. — Az is lehet, — mondom, ami-
ből megérzik, hogy helyesen gondolkoznak. A 
magyar határon egy magyar folyó üdvözli a 
Dunát. — A Morva, — olvassák a térképről a 
gyermekek. Igen, az hozzácsatlakozik kísérő-
nek. — Itt a határon, a hegytetőn egy várromot 
lát. Ezt, — mondom és Dévény várát szemlél-
tetem az ezredéves emlékoszloppal. A gyerme-

pillantja meg, — szólok és szemléltetem a po-
zsonyi vár képét. — Nézzétek meg a térképet 
s mondjátok meg, melyik város van a Duna 
mellett; arról megtudjátok, hogy melyik vár 
az, mondem. A gyermekek a térképről meg-
állapítják, hogy Pozsony mellett halad el a 
Duna, tehát ez a pozsonyi vár. Míg a térképen 
Pozsony várát nézegetik, elmondom, hogy ez a 
város sokáig Magyarország székvárosa volt s 
akkor nem Budapesten, hanem Pozsonyban 
tartották az országgyűléseket. Ide gyűltek 
össze a magyar főurak azért, hogy az ország 
ügyes-bajos dolgait megbeszéljék s törvényeket 
hozzanak. — Ebben a várban valamikor ma-
gyar királyok laktak, akik egyúttal a szomszé-
dos Ausztriának is császárai voltak s Bécsben 
laktak. Akkor még nem volt sem vasút sem 
gőzhajó, sem pedig gépkocsi és repülőgép, 
amin az ország belsejében levő fővárosba jö-
hettek volna. Miért tehették az akkori királyok 
Pozsonyt az ország fővárosává? — késztetem a 
gyermekeket következtetésre. — Azért, mert 
Bécshez közel van Pozsony s így nem kellett 
messzire utazniok, — mondhatják a gyerme-
kek. — Mert Pozsony az ország fővárosa volt, 
sok gazdag főúr tartózkodott ott, akiknek sok 
mindenre volt szükségük. Vájjon kik hezták a 
sok élelmiszert, ruhát s más iparcikket ide? — 
A kereskedők. — Az asztalosok, szabók, kocsi-
és lószerszámkészítők, meg a többi iparosok 
nem a kereskedőknek, hanem mindjár t maguk-
nak a fogyasztóknak akarták készítményeiket 
eladni. — Azok is Pozsonyba jöttek lakni, — 
következtetnek a gyermekek. — Így fejlődött 
aztán Pozsony szép, gazdag iparos és kereskedő 
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várossá. De még más is elősegítette fejlődését. 
Nézzétek meg- csak körülötte a vidéket! Vájjon 
könnyen megközelítliették-e a várost innen 
északról a hegyek felől? — kérdezem s ha a 
gyermekek nem jönnének rá, rávezetem őket 
arra, hogy a völgy hosszan benyúlik a hegyek 
közé s így a hegyes vidék lakosai könnyen jár-
hattak Pozsonyba terményeiket eladni, a szük-
séges ipai cikkeket megvásárolni. Aztán azt vé-
tetem észre, hogy keletről, délről a sík vidék 
találkozik a hegyvidékkel, tehát Pozsony a sík 
•és a hegyvidék találkozásánál épült, ami szin-
tén előny volt a fejlődéshez akkor, mikor még 

nak, ni, — mondom a Kis-Dunát szemléltetve, 
amit a gyermekek térképükön is nézegetnek. 
A Kis-Duna elmegy s hatalmas földet já r be. 
Később megint elkéredzkedik egják kisfia. Ez 
délre megy. Mert kicsi nem tud még egyene-
sen járni, azért megy ilyen cikcakosan. — Mert 
sík vidéken folyik, azért kanyarog, — mondják 
a valóságot a gyermekek. — Ez kisebb gyerek, 
azért hamar visszasiet az anyjához, de nem jön 
egyedül, hanem folyókat is hoz magával, — 
szólok, mire a gyermekek a térképet nézegetik 
s megállapítják, hogy a Rába és a Rábca folyók 
ömlenek a mosoni Ivis-Dunaágba. — Nézzétek 

Esztergom. 

nem volt vasút, Majd a Dunáról, mint közleke-
dési útról s a Pozsonyba vezető sok vasút-
vonalról szólok s ezzel észrevétetem Pozsony-
nak, mint vasúti gócpontnak előnyeit. — Ha-
nem a Duna itt a vár alatt hömpölyög tovább. 
A par t ján sok magyar, kevesebb német szót 
hall s a járókelők között sok a cseh katona, 
rendőr. — Ezt a várost is elvették a csehek. — 
Fájdalom, el! Pedig ennek a városnak a vára, 
minden háza, utcája magyar múltról, az ezer-
éves Magyarországról beszél. A csehek még a 
nevét is elvették s ők Bratislavának hívják. A 
Duna hiába keresi a pa r t j á ra néző téren azt a 
gyönyörű szobrot, ni, — mondom és szemlélte-
tem Mária Terézia szobrát. — Mária Terézia 
a magyarok királya volt. A szobron a királynő 
lovon ül s körülötte a magyar főurak, akik lel-
kesednek a királyért. Ezt a szobrot a pozsonyi 
születésű Fadrusz János világhíres magyar 
szobrász készítette. Sokáig gyönyörködött 
benne az, aki Pozsonyban járt . A csehek ezt is 
felrobbantották. A magyar nemzet csak darab-
ja i t és kicsinyített mását őrzi Budapesten a 
Nemzeti Múzeumban. Petőfi Sándornak is volt 
itt szobra. A csehek azt is ledöntötték, mert 
semmit sem tűrnek ott, ami a magyarokra em-
lékeztet. 

— Dévénynél a hegyek összeszorították a 
Duna vizét. Pozsonynál még mindig hegyes vi-
déken folyik. — Nézzétek meg a térképen, hol 
lép sík vidékre. — Pozsonyon alul. — A Duna 
megörül, hogy itt magyar földre ér. Az egyik 
gyermeke megkéri, hogy engedje el egy kicsit 
magyar földet, magyar vidéket látni. Az öreg 
Duna elengedi a fiát, aki elindul erre észak-

meg azt is, hogy hol! — Győrnél, — állapítják 
meg a gyermekek. — Nézzétek meg azt is, hol 
tér vissza a Kis-Duna édesanyjához! — Bezzeg 
néz az Öreg-Duna, mikor meglátja, hogy a 
kisebbik fia harmadmagával tér vissza. Meg- is 
kérdezi, hogy kik azok, honnan jöttek s hol 
szedte össze azokat. — Vájjon mit mondhat a 
Kis-Duna? — Melyik szigetet alkotja ez a Kis-
Duna? A Szigetközt. 

Az északra induló dunagyerek is megy 
tovább. Pa r t j án mindenütt magyar szó, magyar 
nóta, de szomorú. — Ott is csehek vannak. 
Azért szomorú a Kis-Duna. —• Azért. Ennek a 
termékeny magyar földnek, vidéknek árpáját , 
búzáját most idegen nép fogyasztja. A Kis-
Duna kanyarodik is, hogy visszamenjen az 
édesanyjához, aki erre folyik, ni, — szemlélte-
tem az Öreg-Duna folyását Komáromig. — Már 
az édesanyjához közeledik a Kis-Duna, mikor 
itt találkozik egy folyóval. Nézzétek meg, hon-
nan jön s mi a neve, — szólok, mire a gyerme-
kek a térképről megállapítják, hogy északról 
a hegyek közül jön s Vág a neve. — Mikor a 
két folyó összeölelkezik, a Kis-Duna megkér-
dezi a Vágót, hogy mi ú jság ott fenn a Fel-
vidéken a mi szlovák testvéreink között. A Vág 
bizony szomorú dolgokat beszél. Elmondja, 
hogy szomorkodik a szlovák nép, mert szegény. 
Azelőtt, míg Magyarországhoz tartozott, ki-
vágta a hatalmas fenyőfákat, amelyekből ha-
talmas erdőségek vannak a hegyeken. A fenyő-
fából tu ta j t készített, megrakta deszkával, 
zsindellyel s más épületfával, a Vág pedig le-
hozta ingyen ide a sík vidékre, ahol nincs 
fenyőerdő, kevés a fa. Itt aztán jó pénzt fizet-
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tek érte. A felvidéki embernek nincs búzája, 
kenyere, ami a sík vidéken, Nagy-Magyaror-
szág belsejében bőven van. A felvidéki ember-
nek volt keresete, pénze, innen aztán vihetett 
amennyit csak akart. Meg aztán azért is pa-
naszkodik a szlovák nép — beszéli a Vág, — 
hogy azelőtt lejártak ide az Alföldre aratni, 
más mezei munkát végezni s ezzel megkeres-
ték télirevalójukat. Most azonban nem jöhet-
nek. Nincs kereset, azért nyomorog a szegény 
felvidéki nép. 

A Kis-Duna szomorúan hallgat ja a Vág be-
szédét és mennek együtt tovább. Csakhamar 
találkoznak egy másik folyóval. Ettől is meg-
kérdezik, hogy kicsoda s honnan jön. — Ez a 
Nyitra. Ez is északról a Felvidékről jön, de 
nem olyan messziről, mint a Vág, — állapít ják 
meg a térképről a gyermekek. — Bizony ez is 
csak olyan szomorú dolgokat beszél a Kis-
Dunának, mint a Vág. 

Mikor a Kis-Duna itt Komáromnál visszaér 
az édesanyjához, az bizony nagyon megörül 
neki, mert már azt hiszi, hogy elveszett. Hát 
még mennyire örül, mikor meglátja, hogy har-
madmagával jön! Meg is kérdezi fiától, hogy 
kik azok, akiket hozott. Váj jon mit mondhat 
a fia? — A Kis-Duna elmondja az édesanyjá-
nak azt is, amit a Vág a felvidéki népről be-
szélt. — Hogyan mondhat ja el? — késztetem 
az egyik gyermeket az elbeszélésre. 

— Az Öreg-Duna aztán körülnéz a fiaival 
meg a vendégeivel itt ebben a városban. — Ez 
Komárom, — olvassák a gyermekek a térkép-
ről. — Nézzétek csak meg, hol épült ez a város. 
— Mi védhette akkor, mikor ellenség akarta el-
foglalni? — Az Öreg-Duna meg a Kis-Duna.— 
Valamikor erős vár volt itt, amit ellenség soha 
sem tudott bevenni. Az omladozó várban egy 
szobor is van. Azt ábrázolja, amint egy leány 
fügét mutat az ellenségnek. A Duna fájdalom-
mal lát ja, hogy a híres komáromi vár most 
cseh katonák kaszárnyája, pedig a városban 
magyar emberek laknak. Csak annyi cseh van 
itt, amennyit a megszállás után idetelepítettek. 
Az Öreg-Duna elmondja fiainak, hogy ebben 
a városban született Jókai Mór a világhíres 
magyar regényíró. Szülőházát a magyarok em-
léktáblával jelölték meg. 

— Hej, de sok tutaj , deszka, zsindely, gerenda 
volt itt valamikor! Nagy fakereskedés volt itt 
azelőtt, míg a csehek meg nem szállották, — 
mondja az Öreg-Duna a fiainak. — Vájjon mi-
ért? —• Híd is vezet át itt a Dunán. Ez a régi 
Komáromot összeköti az újabb Komárommal. 
Ez már a csonka hazában van, de a hídon csak 
nehezen engedik át a csehek a magyarokat az 
ősrégi Komáromba. — Melyik szigetet alkotja 
a Kis-Duna? — A Csallóköz-szigetet! 

c) K o m á r o m t ó l V i s e g r á d i g . A Duna 
elhagyja Komáromot s folydogál tovább, a job-
bik szeme a magyar, a bal a cseh megszállott te-
rületet nézi. Nemsokára egy megtépázott he-
gyet lát a jobbpartján. — A Gerencse, olvassák 
a térképről a gyermekek. — A hegy tövében 
sok-sok vörös márványlap van halomba rakva. 
(Szemléltetés.) — Itt márványbánya lehet. — 

Az. Piszke, Nyergesújfalu lakosai vörösmár-
vány bányászatával s annak kifaragásával fog-
lalkoznak. Vájjon van-e a mi községünkben 
idevaló vörösmárvány? (A temető sírkövei, 
épületek lépcsői.) — Hogyan szállíthatják in-
nen a vörösmárványt Budapestre? — Most 
hajókon, régen dereglyéken. 

— Megy, megy a csonka haza trianoni hatá-
rán a Duna. Milyen vidéket lát a jobb s mi-
lyent a bal par t ján? — A lakosság mind a. 
jobb, mind pedig a bal par t ján csak magyarul 
beszél. 

— Egyszer csak meglát a jobb parton egy 
magas hegy tetején egy hatalmas kupolájú 
templomot. Ezt, — szemléltetem az esztergomi 
bazilika képét. — Esztergom-hoz ér a Duna, — 
állapít ják meg a térképről a gyermekek. — Az-
esztergomi bazilika Magyarország legnagyobb 
és legszebb temploma. Magas hegyen épült s 
messze-messze ellátszik itt a víz vidékén. Nagy 
harangjainak szava száll-száll erre a hegyek 
felé s üzen valamit. — A magyaroknak üzen-
het a megszállott területre. — Azt üzenheti, 
hogy ne búsuljanak, mert az igazság egyszer 
győzni fog. — I t t Esztergomban született Szent 
István, a irmgyarok első királya. A vár régi 
királyi kastélyának romjait kiásták s gyönyörű 
festményeket s művészi kőfaragásokat találtak 
benne. Most ennek csodájára messziről járnak 
az emberek. Esztergomban lakik a hercegprí-
más a katolikusok főpapja. Esztergomot Pár -
kánnyal szép híd köti össze. Párkány már cseh, 
megszállott területen van. Lakosai magyarul 
beszélnek. Csak az idetelepített hivatalnokok 
beszélnek csehül. 

— Alig hagyja el a Duna Esztergomot, itt a 
párkányi oldalon ismét egy folyó ömlik bele. — 
A Garam, olvassák a gyermekek a térképről! 
— Vájjon mit kérdezhet tőle a Duna s mit 
mondhat a Garam? — kérdezem s a gyermekek 
a Vág beszédéhez hasonlóan képzeletben meg-
alkotják s elbeszélik azt, amit a Garam mond-
hat. 

— Folydogál a Duna a trianoni határon to-
vább s nemsokára ismét egy folyó ömlik bele. 
Menjetek végig ezen a folyócskán a tollatok 
hegyével s mondjátok meg, mit láttok ra j ta , — 
szólok, a gyermekek megfigyelik s megállapít-
ják, hogy ezen húzódik a trianoni határ. — 
Nézzétek meg mely község van a torkolatánál. 
— Szob. Itt magyar és cseh pénzügyőrök van-
nak. Most ez a cseh és a magyar határállomás. 
Összeszorul a Duna szíve, mikor ezt lát ja. Oly-
kor-olykor robbanás hallatszik. A Duna fel-
figyel. Nem történik más, mint az, hogy a he-
gyek között kősziklákat robbantanak. Az itt 
bányászott követ szállítják Budapestre, meg 
más városokba s azzal kövezik az utcákat. A 
vén Duna a r ra gondol, hogy sok kővel meg-
rakott hajót vitt már a hátán. 

— Szobnál eltűnik a trianoni határ. Örül is 
a Duna, hogy mind a két pa r t j án a csonka-
hazához tartozó magyar falvak vannak. Na-
gyot kanyarodik s a szíve örömében összeszorul. 
Hogy hol és miért, azt megmutat ja a térkép. 
— Visegrádnál kanyarodik. Azért szorul össze, 
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mert hegyek között halad, — állapítják meg- a 
térképről a gyermekek. — Esteledik, mire 
ideér. Ezt a gyönyörűséget látja, ni! — szem-
léltetem Visegrád képét. — Ez a várrom el-
beszéli a Dunának, hogy valamikor Róbert 
Károly, Mátyás király és Nagy Lajos lakott 
benne. Akkor olyan gyönyörű volt, hogy 
messze országokból jár tak csodájára. Sok gyö-
nyörű királyi ünnepély emléke jut itt a vén 
Duna eszébe. — Hej, de szép idők is voltak 
azok! — sóhajtja. — Most sck fővárosi embert 
hordanak ide a Budapestről jövő hajók. Külö-
nösen nyáron sokan rándulnak ki ide pihenni, 

intézetet és a fegyházat. Mikor a Duna mindent 
jól megnézett, folytat ja az ú t já t Budapest felé. 
baloldalán sík vidéket, míg a jobbpartján he-
gyes vidéket lát. — A Pilis-hegységet, meg a 
Budai-hegyeket látja, — olvassák a gyermekek 
a térképről. — Azokat, hanem kiabál is a fia 
után, mert együtt akar vele beérkezni Buda-
pestre. Budapesthez közel az Öreg-Duna már 
meg is fogja a Kis-Duna kezét és mutogat ja 
neki a sok füstölgő gyárkéményt. Aztán meg 
mindig jobban és jobban előtünedező lámpa-
fényt. A kisgyerek csak ámul-bámul. Ijedtében 
többször el is szalad az anyjától s alkotja a 

Visegrád. 

üdülni, a szép várromban, az erdővel borított 
hegyekben s a kék Dunában gyönyörködni. 

— Visegrádon alul a Duna ismét elküldi 
egyik gyermekét, hogy nézzen körül. A gyer-
mekduna azonban nem megy messzire az any-
jától. Éppen hogy 3—4 km széles szigetet alkot. 
•— Ez a Szentendrei-sziget, — olvassák a gyer-
mekek a térképről. — Igen. A gyermekduna 
el is halad Szentendre kies fekvésű városka 
mellett, melynek tornyai messziről hirdetik, 
hogy itt valamelyik egyház főpapja lakhatik. 
A Duna tudja is, hogy itt a görög keletiek püs-
pöke lakik. Igaz, hogy hívei a szerb megszállás 
óta nagyon megcsappantak, mert közülük so-
kan a megnagyobbodott Jugoszláviába költöz-
tek. A Duna emlékszik is arra, hogy közülük 
sokat ő vitt le hajón. 

— A Duna szélesebbik ága az elágazásnál 
még mindig kelet felé folyik. Egyszercsak egy 
heggyel találkozik. — Ez a Naszály-hegy, — 
olvassák a térképről a gyermekek. — Ez a 
Naszály-hegy rákiált a Dunára: — Kanyarodj 
csak délre, s nézd meg a mi gyönyörűséges fő-
városunkat, Budapestet, azon alul meg a Ma-
gyar Alföldet! S a Duna délre is fordul. — Vac-
nál fordul délre. — Igen, ott. De előbb Vácban 
és annak szép fekvésében gyönyörködik. Ott 
lát ja a püspöki székesegyházat, a siketnéma-

Szúnyog-, az Óbudai- majd meg a gyönyörű 
Margit-szigetet. A Duna nem tudja, hogy hová 
nézzen a nagy fényben, pompában. Nézi a ki-
rályi palota kupoláját, a Halászbástyát, a Cita-
dellát, a Szent Gellért szobrát, mind-mind fény-
árban úszva, kivilágítva. Mikor hátranéz, ott 
lá t ja a János-hegyet, tetején a szintén kivilágí-
tott Erzsébet-kilátóval. Aztán meg a gyönyörű 
palotasorokat a két par t ján, köztük az Ország-
házzal. Átsétál a Margit-, a Lánc-, az Erzsébet-
és a Ferenc József-híd alatt. Útjában szebbnél 
szebb kivilágított gőzhajók jelennek meg a há-
tán. (Mindezeket képsorozatban állítom a gyer-
mekek elé. Mert Budapesttel több tanítási egy-
ség keretében foglalkozom, itt csak arra térek 
ki. ami a Dunáról látható.) 

— Lassan-lassan kialszanak a nagy lámpák 
s a Duna is pihenni tér. Bizonyára Magyar-
ország szép fővárosával álmodik. 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s r a j z z a l . A tanítás-

nak ebben a mozzanatában végighaladunk a 
Duna folyásán, az eredésétől egészen Budapes-
tig. Egy-két gyermek a térképen muta t ja és 
mondja a Duna folyásának irányát, többen pe-
dig felváltva a Dunát, a városokat, a szigeteket 
a nagytáblára rajzolják. Akik a helyükön ül-
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nek, azok figyelik a munkát. Hogy a gyerme-
keket a térkép alapos szemléletére és annak 
lehetőleg hív másolására késztessem, a térké-
pet és a rajzot többször összehasonlíttatom." 
Rajzon való összefoglalás közben csak a lényeg 
elmondására szorítkozom. 

b) T é r k é p v á z o l á s . A gyermekek min-
denesfüzetükbe vázolják a Dunának megismer-
tetett szakaszát. Az érintett városok és szige-
tek nevét aláírják. Ugyanerre az oldalra egy-
két várromot, Budapest egy-két részletét is fel-
rajzolják ilyen felírásokkal: „Dévénynél a 
Duna már nem lá t ja az ezredéves emléket." 
„A pozsonyi, várban hajdan magyar királyok 
laktak." „Visegrádnál a hajdani jóidőkre gon-
dol a Duna." ,.A Duna Budapest szépségében 
gyönyörködik" stb. Ha a gyermekek az újsá-
gokban olyan képre akadnak, amely a Duná-
nak erre a szakaszára vonatkozik, azt kivágják 
és mindenesfüzetükbe ragasztják. 

ej O l v a s á s . A következő olvasási órán az 
„Utazás a Dunán" című olvasmányt tárgyalom. 

KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Nevelés — holnapra. 
Mind sűrűbben hangzik iskoláink ellen a 

vád, hogy élni, a Ford korában élünk, ellenben 
közoktatásügyünk még mindig a faluvégi ko-
vácsműhely korszakának a szintjén vesztegel. 
Ez a vád túlszigorú ugyan, de annyi kétségte-
len, hogy nagyon is dinamikus időben élünk s 
hogy az iskolának tekintetbe kell vennie a mai 
idők szükségleteit és a társadalom változásait. 
Statikus, nyugodalmas társadalmi viszonyok 
közt ötven esztendőre is megfelel az iskola ta-
nítása, hogy fiúk-lányok miként vélekedjenek 
az életről; ma meg nem is azon van a hang-
súly, hogy mit gondoljanak, hanem hogy mi-
ként gondolkozzanak az életről. A mostani tár-
sadalmi rend rohamos változásaihoz csak azok 
a növendékek tudnak jól alkalmazkodni, akiket 
megtanítottak, hogy miként gondolkozzanak. 
Ma olyan i f j akra és leányokra van szükség, 
akik nem csupán követni, hanem irányítani és 
javítani is képesek ezeket a változásokat. 

Ezelőtt a lakosság 70%-ának a mezőgazdaság 
volt — az Egyesült Államokban — a főfoglal-
kozása, az élelem a gazdaságból került ki, a 
házasságok állandóak voltak s az eszményképe-
ket a családi élet szolgáltatta. Manapság a né-
pességnek 75%-a nem a mezőgazdaságból él, a 
táplálékot vásárlás út ján szerzi be, minden he-
tedik házasság válással végződik, a gazdasági 
körülmények elszakasztják a szülőket gyerme-
keiktől s a családi életnek e meglazulta foly-
tán a gyermekeknek másunnan kell ideáljaikat 
megszerezniük. 

Ily gyökeres változások közepette az iskola 
tanítási anyagát inkább gazdagítani, mint szű-
kíteni kell. De minő irányban? Az Egyesült 
Államok közvéleménye két irányban is tudako-

zódott effelől: egyrészt az iskolaigazgatás és 
-felügyelet köréből, másrészt a felsőbb iskolák 
növendékeinél. 

Az iskolai hatóságok véleménye szerint a vál-
tozott viszonyok közt az if júságnak szüksége 
van: 1. baráti kapcsolatokra a serdiilteket meg-
értő tanítósággal; 2. nagyobb felelősség válla-
lására; 3. nagyobb szolidaritásra, vagyis a kö-
zösségvállalásnak intenzívebb mértékére; 4. ben-
sőségesebb társadalmi hitre. — Az érettebb nö-
vendékek nyilatkozata szerint az if júságnak: 
1. helyes vezetésre; 2. polgári és szociális fele-
lősségre; 3. hivatásos kiképzésre és 4. a morá-
lis és etikai jellem hatásosabb kidomborítására 
van elsősorban szüksége. 

Meglepő e két válasz egyezése. Ezt minden 
tanterv- vagy tanmenetváltoztatásnál okvetle-
nül figyelembe kell majd venni, de nem az 
egyes tárgyak elnevezésében, hanem az anyag 
összeállításában és részleteinek kiemelésében. 

Így például a történelem nem érheti be a 
tények és adatok elemzésével, ki kell terjesz-
kednie a körülmények elemzésére s a múlt és 
jelen problémáinak egybevetésére is; a szám-
tan és mértan nagyon alkalmas ugyan az ész 
élesítésére, de a körükből vett példákat telje-
sen gyakorlati irányban kell tartani; ám a leg-
behatóbb változást mégis a közgazdaságtan ok-
tatása igényli, hiszen az utóbbi 12 év alatt nem 
kevesebb, mint 10.000 bank bukott meg az 
Egyesült Államokban s a dollárok billiói vesz-
tek el velük. Bizonyos, hogy itt van leg-
nagyobb szükség a „helyes vezetésre" és a 
„polgári és szociális felelősség kidomborítá-
sára!" 

Jogos az ifjúságnak kívánsága a hivatásos 
kiképzés iránt. Hajdanában csak 12-féle főfoglal-
kozás volt, ma közel 30.000, amelyeknek három-
negyed része 25 év előtt még teljesen ismeret-
len volt. Ezzel a körülménnyel az iskolának 
számolnia kell: rá kell vezetnie növendékeit, 
hogy vizsgálgassák a nekik tetsző életpályá-
kat és elemezzék saját képességeiket, vagyoni 
kitartásukat is, nehogy növesszék a pálya-
tévesztettek számát. 

Az erkölcsi nevelés és a jellemképzés irányí-
1ása érdekében magukhoz az érettebb tanulók-
hoz fordultak adatokért s ezeknek nyilatkozata 
szerint az ifjúságnak a legnagyobb ellenségei: 
1. tétlenség és a felelősségérzet hiánya; 2. iszá-
kosság; 3. nemi kihágások; 4. erkölcstelen iro-
dalom; 5. játékszenvedély; 6. rosszhatású mozgó-
fényképek. Ezek támpontok a káros hatások 
elkerülésére, ezzel szemben többszáz megkérde-
zett iparos és kereskedő a következőkben adta 
meg a kívánatos jellemvonásokat: 1. becsüle-
tesség; 2. szorgalom; 3. ítélőképesség: 4. felelős-
ségérzet; 5. önellenőrzés; 6. bátorság; 7. udva-
riasság; 8. kezdeményezőképesség; 9. alaposság; 
10. pontosság. 

Ezt az anyagot föl lehet használni a jellem-
képzésnél, a fontos, hogy akár közvetlen, akár 
közvetett nevelést nyújtanak az iskolák, tény-
leg foglalkozzanak a jellem kiképzésével. Ma 
az a helyzet az Egyesült Államokban, hogy fe-
jenkint 9 cent esik jellemképzésre és 450 dollár 
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börtönökre. Ezt a tényt a pénzügyek rendezésé-
nél is figyelembe kell venni. 

A jellemképzés szoros összefüggésben áll a 
szabadidő kérdésével. Az i f júság a szabadidő-
ben fedezi fel magát, a szabadidőben állapítja 
meg, hogy rátermett-e hivatására; a sza-
badidő erősítheti vagy sorvaszthatja a testi 
épséget, emelheti vagy döntheti az életpálya 
ívelését, nemesítheti vagy züllesztheti a nemek-
nek egymáshoz való viszonyát: a szabadidő fel-
használásának módja áldásnak vagy átoknak 
a forrásává válhatik. Amikor a munkanélküli-
ség enyhítése végett a munkaórák számának 
csökkentésére kerül sor, a szabadidő helyes fel-
használására irányuló nevelés egyre növekszik 
fontosságában és kihatásaiban. 

A köznevelés költségeinek leszállítása a köz-
műveltség és a közerkölcs süllyedését vonhatja 
maga után. Ezzel szemben a költségek emelésé-
vel olyan tanítási anyagot és eljárást biztosít-
hatunk az iskoláknak, amellyel felbátoríthat-
juk a legszélesebbkörű érdeklődést, kifejleszt-
hetjük a művészetek, irodalom, színház, humor, 
emberi természet, emberi egyéniség megbecsü-
lését és nem csupán testileg és szellemileg ép, 
hanem közgazdaságilag is értelmes, erkölcsé-
ben egészséges, ismereteiben kiegyensúlyozott, 
boldog polgárokat nevelhetünk a hazának. 
Education (Boston), 

1935 júniusi szám. Dr. G. T. Hicks, 
a pedagógia tanára a murray-i állami tanítóképző 

intézetben (Kentucky, U. S. A.). 

Francia tanügyi lapokból. 

A munkanélküli ifjúság nevelése. 
Az egész művelt világot átfogó tömörülések 

közé tartozik „A nagy nemzetközi Szövetségek 
Egyetértése" (Entente des grandee Associations 
internationales), amely az ifjúságra, a békére 
és a nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
sürgős problémáknak közös tanulmányozására 
mintegy harminc világszövetséget egyesít, s 
amelynek Földünk mindenik pontján van egy-
egy osztálya ós képviselete. Ez az Egyetértés 
tehát teljes joggal az egyetemes közvélemény-
nek leghivatottabb megnyilatkozásául tekint-
hető. Ennek az Egyetértésnek bizottsága nagy 
érdeklődéssel kísérte az i f júság nevelését, hosz-
szasan tanulmányozta a munkanélküli i f júság 
problémáját, s erről a tárgyról emlékiratot 
adott ki, amelyből a következő részleteket kö-
zöljük : 

„Az i f jú munkanélküliek megsegítésére irá-
nyuló minden politikának, ha igazán hatásos 
és jótékony akar lenni, nevelési politikából 
kell állania. Célját tévesztené ez a politika, ha 
beérné azzal, hogy időközönkint foglalkoztassa 
az i f jaknak azt a sokaságát, amelynek már 
nincs, vagy még sohasem volt munkája. Ezt 
az ifjúságot elő kell készíteni a munkára, a 
munkának minden alakjára: a keresetet nyújtó 
munkára csakúgy, mint arra a munkára, 
mellyel az ember társadalmi kötelezettségeit 
tölti be. 

„Az i f júság munkanélkülisége veszélyezteti a 
civilizáció jövőjét. A mindegyre általánosabbá 
váló munkanélküliség a forradalmat megelőző 
állapotba sodort bennünket. Elérkezett a pil-
lanat, amely mindnyájunktól a legsúlyosabb 
áldozatokat követeli, amely parancsoló módon 
veti föl a váltakozó nemzedékek elé a szolida-
ritásnak, a kölcsönösségnek a törvényét. 

„Hangsúlyozottan ki kell tehát emelnünk a 
mai társadalomnak kényszerítő és sürgős kö-
telezettségeit a körötte élő i f jabb nemzedékek 
irányában. Szükségesnek véljük, hogy az if jú-
ság munkanélküliségének orvoslására irányuló 
rendszabályok javaslatai vessenek számot: a) 
gazdasági szervezetünknek átalakításával; b) az 
emberi munkának a mostaninál emberségesebb 
felfogásával és c) azokkal a kötelességekkel, 
amelyek a felnőttek társadalmára háramlanak, 
a rájuk következő nemzedékekkel szemben." 

„Ez általános természetű megjegyzéseink ke-
retében felhívjuk a figyelmet a következő rész-
letekre: 1. Korunk if júsága minél előbb részt 
óhajt venni a maga sorsának intézésében; he-
lyénvalónak látszik, hogy tevékenységre, kez-
deményezésre és a felelősségben osztozkodásra 
célzó kívánsága ki is elégíttessék olymódon, 
hogy a lehetőséghez képest részt juttatunk neki 
a javára megindított erőfeszítésekben. 2. A csa-
ládnak egyetlen, uralkodó helyzetet kell az em-
ber életében elfoglalnia; mindaz, ami megerő-
sítheti és megújíthatja a család intézményét, 
támogatást érdemel, ami pedig azt veszélyez 
tethetné, kiküszöbölendő; mindazt, ami fejleszt-
heti a család szellemét, támogatni kell, ami pe-
dig gyöngíthetné vagy rombolná ezt a szelle-
met, kerülni kell. Nem feledjük, hogy manap-
ság szép számmal akadnak szerte a világban 
i f jak és leányok, akiknek már nincs semminő 
kapcsolatuk a családdal. Ezek siralmas hely-
zetének megjavítására alkalmas eszközöket kell 
találni éppúgy, mint ama nagyszámú férfi és 
nő javára, aki ma képtelen családalapításra. 
3. Az i f jú munkanélküliek érdekében megindí-
tandó munka a képzésnek, a nevelésnek a mun-
kája lévén, a közhatalom mellett minden olyan 
magánszervezkedésntk a közreműködését is 
igényli, amely hozzáértése és tapasztalata, va-
lamint erkölcsi és szellemi ereje révén hatáso-
san képes a ráeső szerepet betölteni. 

„Fölmerül a serdültek és a munkanélküli 
i f júság nevelőinek a kiképzése is. Eddig még 
kidolgozatlan pedagógiáról van itt szó. A ta-
nítókat kezdeményezőkül kell kiképezni, akik 
eljárásaikban a rájuk bízott if júságnak lelki 
és szellemi állapotához igazodjanak s még elő-
ítéleteivel is számot vessenek avégből, hogy 
kiirtsák ezeket. Ennél az ifjúságnál a gyermek-
nevelésben vagy a felsőbb oktatásban bevált 
eljárásmódok egyaránt hatástalanok, mert az 
előbbeniek nem alkalmasak a szabadság és a 
bírálat jogos igényeinek kielégítésére, az utób-
biak pedig nagyon is szakszerűek és előzetes 
képzettséget föltételeznek." 

, Hivatkozással az 1934. évi genfi III. Nemzet-
közi Oktatásügyi Értekezlet határozatára, szük-
ségesnek tar t juk az iskolaköteles életkor meg-
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hosszabbítását és a munkára engedés idejének 
kitolását a 15. életévre. 

„Általánosságban megkívánjuk, hogy minden 
kezdeményezésnél szigorúan kövessék az egész-
séges nevelési elveket. Az i f jú munkanélkülie-
ket lehetőleg munkatársaiul tekintsék a be-
fogadó intézmények, mellőzve minden pedanté-
riát és kényszert, hogy a bizalomnak s az öröm-
nek a légkörét terjesszék e szerencsétlenek kö-
zött." 

A genfi Nemzetközi Nevelésügyi Iroda 
közlése. 

Német tanügyi lapokból. 

A testnevelés a népiskolában. 
A „Die Deutsche Schule" ez évi 5. száma a 

testnevelés kérdéseivel foglalkozik s az érdekes 
cikksorozatban természetesen helyet kap a nép-
iskolai testnevelés problémája is. Willy Hoff-
meister tollából erre vonatkozó hosszabb cikket 
találunk a vaskos füzetben. A szerző előbb meg-
jelöli a testnevelés általános, nemzeti célját, 
majd a népiskolai testnevelés tananyagát a kö-
vetkező csoportokba osztja: 

1. A természetes mozgások: járás, futás, ug-
rás, dobás, lökés, mászás, kúszás, húzás, tolás 
stb. gyakorlása és a mindennapi életben szük-
séges készséggé való fejlesztése. 

2. A mozgáskészség növekedése, valamint az 
állandó gyakorlás következtében fokozatosai; 
fejlődő ügyesség, testi erő és merészség elvezet 
a különféle szereken, a talajon és a vízben való 
ügyességi vagy műgyakorlatokhoz. 

3. A különleges egészségi szempontoknak és 
esztétikai követelményeknek megfelelően testet 
formáló és a mozgást iskolázó gyakorlatok ad-
ják a tananyag következő csoportját. 

Társadalmi és lélektani okból az 1. és 2. cso-
portba tartozó anyagban nagy teret kell en-
gedni a játéhnak és versenynek, a 8. fokon pe-
dig a táncnak (néptánc) és a csoport-mozgásnak. 

4. Bendgyakorlatok teszik teljessé a testneve-
lés tananyagát. 

A természetes mozgások gyakorlásával a 
gyermekek megszerzik a külvilág feletti ural-
mat a mindennapi életben és nehezebb helyze-
tekben egyaránt. Az ügyességi vagy nmgyakor-
latok a „végnélküli nehézség" és a veszélyesség 
bélyegeit viselik, ennélfogva a gyermekek hősi 
teljesítményeket látnak bennük s így azok bá-
tor tettekre nevelik őket, növelik a testi- és 
életerejüket, valamint az önuralmukat. A játé-
kok és versenyek alkalmat adnak az öröm kor-
látlan nyilvánítására, ápolják a harci szelle-
met és az önfegyelmet. Ami az intenzív és 
egyenletes testképzés terén, a közösség ápolásá-
nak és az értékes esztétikai-lélektani szempon-
toknak figyelembevétele mellett még elvég-
zendő, azt befejezi a mozgás-iskolázással, nép-
tánccal és csoportmozgásokkal kapcsolatos cél-
tudatos testképzés. A rendgyakorlatok nemcsak 
a rendszeres összmunkának, hanem egyúttal az 
engedelmességre, alkalmazkodásra, figyelmes-

ségre és bajtársiasságra való nevelésnek is 
külső eszközei. 

A természetes mozgások gyakorlása kiterjed 
valamennyi iskolai évre, mégpedig sokoldalú 
és változatos formában (játék, akadálytorna, 
atlétikai, mezei sport). Az akadálytorna ugyan-
csak mozgás, de megnehezített körülmények kö-
zött (kúszás, akadályfutás, mászás, ugrás), de 
azért nem tekinthető kizárólag a szertornázás 
előiskolájának és így csupán a középső és felső 
fok anyagának. Az akadálytorna valamennyi 
évjárat tananyaga és a gyakorlatok fokozódó 
nehezedésével, megszakítás nélkül átvezet a me-
zei akadályversenyhez. 

A műtornázást is minden évjáratban gyako-
rolni kell, a szertox-názás és a vízi műugrás ki-
vételével, amelyekre csak bizonyos testügyes-
ség és izomerő megszerzése xitán kerülhet a sor, 
tehát legkorábban az ötödik osztályban. A rend-
szeres testképzés és mozgás-iskolázás, a maga 
különleges megjelenési formájában, mint nép-
tánc és csoportmozgás, ugyancsak valamennyi 
évjáratnak tananyaga, természetesen a gyer-
mekek életkorához alkalmazkodó formában. 
A rendgyakorlatokra minden tornaóra alkalmat 
ad valamennyi életkorban. 

Mozgáskészség, gyakorlat, teljesítmény, küz-
delem, verseny és vezérkedés hathatós didak-
tikai eszközök, melyeket minden fokon alkal-
mazni kell, de a gyermekek fejlettségének meg-
felelően hol az egyik, hol a másik nyomul 
inkább előtérbe. így az 1. és 2. évben a mozgás-
készségre, a 3. és 4. évben az erőgyűjtésre, az 
5. és 6. évben a küzdelemre, a 7. és 8. évben a 
versenyre és vezérkedésre esik a hangsúly. 

A szerző ezután e négy nevelő szempontnak 
megfelelő csoportosításban részletezi a nép-
iskolai testnevelés tanítási anyagát. Végül 
megállapítja, hogy az ismételten bevezetett, de 
ugyanannyiszor meg is szüntetett tízperces 
torna egyszer s mindenkorra mellőzendő, mert 
nincsen tartós hatása, nem ad alkalmat a testi-
lelki nevelésre és nem felel meg a megkíván-
ható egészségi követelményeknek. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

Extenzív vagy intenzív legyen-e 
az iskolánkívűli népművelés? 

Ezt a kérdést mind gyakrabban vetik fel 
világszerte. Ezt a kérdést a szükségletek döntik 
el. Az iskolánkívüli oktatásra és továbbképzésre 
mindenkinek szüksége van, amint ezt a magyar 
közmondás is igazolja, mely azt mondja, hogy: 
a jó pap holtig tanul. Tanul és képezi magát 
más is, csakhogy a kevésbbé képzett egyesek 
gyakran zűrzavaros forrásokból merítik tudá-
sukat, megfelelő válogatás nélkül. Ez a körül-
mény és a továbbképzés általános megkönnyí-
tése volt az iskolánkívüli népművelési szervek 
keletkezésének oka. 

Az első időkben arra igyekeztek, hogy tömeg-
képzést végezzenek. Az e célból szervezett 
könyvtárakban is csak a minél nagyobb kötet-
számra törekedtek, tekintet nélkül a könyvek 
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minőségére és azok tartalmára. Vagyis exten-
zív irányban folytatták az iskolánkívüli okta-
tást és sokszor ahelyett, hogy hasznot hoztak 
volna, káros befolyást is gyakoroltak. 

Nem csoda, hegy ezen extenzivitás ellen fel-
léptek azok, akik nemcsak tanítani, de nevelni 
is akartak, akik pozitív viszonyba akartak lépni 
az egyes egyedekkel, meg akarták vizsgálni 
azok érdeklődéskörét és megismerni egyénisé-
güket. Vizsgálat alá vették a könyvtárak köny-
veit, olvasótermeket létesítettek, amelyekben 
irányíthatták a látogatókat. A népművelési 
munkát a kortól, foglalkozástól, a műveltség 
fokától és az érdeklődési körtől tették függővé. 
Ezek nem annyira a tömegekre akartak hatni, 
lianem az adott ismeretek minőségére fektették 
a fősúlyt és az egyéni képzésre. Ezt a munka-
módot és irányt nevezzük intenzívnek. Ilyen 
irányban működnek főkép az úgynevezett: nép-
egyetemek. Az ott képzett egyének a maguk kö-
rében tovább terjesztik a műveltséget. 

Ugyanilyen tevékenységet folytatnak az elő-
adók, a könyvtárosok és hasonlók számára tar-
tott néhány heti, vagy hónapi állandó tanfolya-
mok, továbbá a kisebb csoportok számára bizo-
nyos tárgykörökből tartott összefüggő előadás-
sorozatok. Az intenzív népművelés jellemző vo-
nása tehát: közelebb férkőzés a hallgatók egyé-
niségéhez és az irántuk való megfelelő érdek-
lődés. Az előadások után gyakrabban meg-
beszéléseket szoktak tartani, amelyeken a hall-
gatók további kérdéseire is adnak feleletet. 

Kérdés most már, melyik iránynak kell győ-
zedelmeskednie. Meg kell tartani a középutat 
és nem szükséges egyik szélsőségből a másikba 
esni. Az intenzív irány eszméi megvalósítása 
érdekében nagy anyagi erők mozgósítását kí-
vánja és nem is mindenütt lehet keresztül-
vezetni. A tehetségesebb egyének kiválasztása, 
azokban a tudás iránti nagyobb érdeklődés fel-
keltése csakis az extenzív módszer alkalmazá-
sával érhető el, tehát a nagyobb tömegekkel 
való érintkezéssel. A közkönyvtárak útján, me-
lyeknek könyveit azonban gondosan ki kell vá-
lasztani, a nagyobb számú hallgatóság számára 
tar tot t előadások ú t ján stb. Ezekből kell azután 
kihalászni az intenzív munkára alkalmas és ér-
demes egyéneket. Tehát a két módot tökéletes 
eredménnyel lehet egyesíteni. 

Dr. Bochenek Leon. 
Oswiatowa I'olska 
1934. I I I . szám. 

TUDOMÄNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Torinay Cecile: „Virágok városa. Szirének 
hazája." Jaschik Álmos rajzaival. (Génius-ki-
adás.) 

Tormay Cecilét a közelmúltban érte az a 
r i tka kitüntetés, hogy a Népszövetség szellemi 
együttműködés-bizottsága, Laval akkori f ran-
cia külügyminiszter javaslatára, egyhangú ha-
tározattal tagjává választotta. Beiktatása al-
kalmával az elnök úgy üdvözölte Tormay Ceci-

lét, mint annak a magyar kultúrának képvise-
lőjét, amely egyike Európa legrégibb és leg-
ragyogobb kultúráinak. 

Az ezeréves magyar kultúrának valóban 
egyik legkiválóbb megtestesítője Tormay Ce-
cile, aki lelkének gazdagságát pompás írásai-
ban hinti széjjel, aki írásművészetének tar-
talmi és formai szépségével világszerte hír t 
és dicsőséget szerzett a magyar névnek. Erről 
a tökéletes írásművészetről tesz tanúságot 
legújabb, olaszországi emlékeit, benyomásait 
megörökítő könyve is. Könyvének mottójában 
azt mondja: „Odalent Toscanában, a f iatalság 
tavaszán belecsapkodott egy virágzó ág a bá-
rokba. A Tirrheni-tenger par t ján belekapott a 
húrokba egy hullám. Csak ennyi ez a könyv és 
semmi egyéb." Lehet, hegy ez a könyv a han-
gulat szülötte, de ezt a megtermékenyítő han-
gulatot a Géniusz sugallta. 

Tormay Cecile soraiban valósággal feleleve-
nedik, ú j életet kap az Appennin-félsziget több 
évezredes kul túrája , lát juk ennek az ősi mű-
veltségnek alkotó elemeit, kialakulását, vi-
rágbaborulását. Elvezeti az olvasót Firenzébe, 
a virágok városába, ahol a mult hallgatag 
fenségével nem törpíti a jelent, a jelen nem há-
borí t ja zajával a multat, abba a Fiorenziába, 
amely megölte a középkor rejtélyét, egymagá-
ban teremtette meg a renaissancet. A gondolat, 
az életöröm, a művészet feltámadásával itt az 
Arno par t ján vonul fel a márványtemplomok 
és ódon paloták között a lángeszű művészek, 
költők és tudósok hosszú diadalmenete. A vi-
lág lelke volt egykor Firenze. Hajdani halha-
tatlan virágzását nem hervasztotta el az idő. 
Ez a város, amely a középkorban felkeltette az 
alvó emberiséget, a renaissanceban megmu-
tat ta neki az antik világot és egy ú j világot 
teremtett mellé, él és emlékezik ma is és be-
tölti hivatását, mert babért fon a multak hom-
lokára. Talán ezért van az — mint Tormay Ce-
cile mondja —, hogy Firenze mindenkinek azt 
adja, amit keres. Az írónak hangulatot, a fes-
tőnek színt, a szobrásznak formát ad, a boldog-
talan elfelejti itt a boldogtalanságát, a boldog 
pedig — megérti a boldogságát. 

Majd a csodálatos nápolyi öböl szépségeit 
t á r j a fel Tormay Cecile az olvasó előtt, ahol 
Capri azúr fátyolából réved át Nápolyra, Sor-
rento mosolyog- fel az esti fényben és Castella-
mare elszórt házaival, mint rózsaszínű korall-
füzér hever a Vezúv ibolyaszín kelyhe alatt a 
távoli partokon. Ide jöttek el a cézárok Augus-
tustól Hadriánig és fehér templomokat, már-
ványfürdőket, nyaralókat emeltek Baia szirt-
jein, de itt őrizte meg az antik világ életének 
képét az eltemetett Pompeji és Herculanum 
romjai között a Vezúv kővé vált láva- és hamu-
esője. 

Elzarándokulunk Tormay Cecillel messze 
délre, oda, ahol a három kékvizű tenger össze-
fut s a habokban Szicília úszik, a kyklopszok 
rejtélyes földje, ,amelyen Hellas aranyszárnyú 
képzelete isteneknek adott hazát. Ide a sieulok 
földjére jöttek el könnyű hajóikon a föníciaiak, 
a görögök, Carthago kalmárjai , a rómaiak, gó-
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tok, bizánciak, a mórok és a tengerek nomád-
jai: a normannok. Majd a Hohenstaufok sváb-
jai, később az Anjouk, Aragonok és Bourbo-
nok zsoldosai kötöttek ki az annyi vértől ázta-
tott partokon. És a rohanva elvonuló népek 
és fajok mindegyike hagyott valami eleven 
emléket a szigetország lakóiban. Szicília múl t ja 
pereg le előttünk görög mithoszaival, arab tün-
dérmeséivel, normann hősmondáival, örök Scyl-
lájával és Charybdisével, melyeknek láthatat-
lan örvényei közt forog ezer évről ezer évre a 
tavasz szigetének története. 

Tormay Cecile könyvét azzal a jóleső érzés-
sel és tudattal tesszük le, hogy irodalmunk új-
ból maradandó értékkel gyarapodott. 

Vágó Károly: Gyermekvédelem. „A Szegedi 
Pedagógusok Köre" kinyomatta s ízléses füzet-
ben közrebocsátotta Vágó Károlynak, az át-
meneti otthon vezetőjének a pedagógus-körben 
a gyermekvédelemről tartott előadását. A könyv-
höz Várkonyi Hildebrand írt előszót. A neves 
szerző könyvében előbb a gyermekvédelem törté-
netét vázolja, majd a gyermekvédelem rendsze-
rét ismerteti. Szól a terhes nők és az ezzel kap-
csolatos csecsemővédelemről, az elhagyott és az 
árva gyermekek védelméről, a „semmibe- és az 
egykéről", a nyomorékokról, a szellemileg fogya-
tékosokról s az ezekkel kapcsolatos gyógyító pe-
dagógiáról, a vakokról, a siketnémákról, az er-
kölcsileg fogyatékosokról (bűnözők), a tuber-
kulózisról, a beteg gyermekekről, a gyermek-
védelem szolgálatában álló társadalmi egyesü-
letekről, a normálisok iskolarendszeréről és a 
beiskolázás korhatárának kérdéséről. 

Amint ebből is látjuk, a szerző könyvében ki-
terjeszkedik a gyermekvédelem egész terüle-
tére. A mindent megvilágító s élvezetesen meg-
írt könyvben több statisztikai táblázatot talá-
lunk, melyek beszédesen tájékoztatnak bennün-
ket az egész világon megindult és rohamo-
san fejlődő gyermekvédelmi intézkedésekről. 
(A könyv ára: 30 fillér.) Kapható Budapesten 
a Fiatalkorúak Felügyelőbizottságánál (V, Sza-
lay-utca 10, III . emelet), Szegeden pedig az 
Egyetemi lélektani intézetben s a Nemzeti 
Sajtóvállalatnál. 

Magyarosan (1935. 5—6. sz.). Tanulságos gaz-
dag tartalommal jelent meg a Magyarosan jú-
niusi száma. Szinnyei József meghatott hangon 
búcsúzik a váratlanul elhúnyt, kiváló tehetségű 
nyelvésztől: Gombocz Zoltántól. Nagy érdeklő-
désre tar that számot Vásárhelyi Gergelynek: 
A magyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben cí-
men írt tanulmánya. Megrendítően hat ránk a 
cikkíró beszámolója, hogy a Királyhágón túl 
mint szorítják fokozatosan háttérbe a magyar 
nyelvet. A rohamot az iskolában kezdték meg. 
Mindjárt 1923-ban teljesen kiszorították nyel-
vünket a szerzetesi, izraelita, községi és társu-
lati iskolából. Kínos meghurcoltatásban van 
része annak az oláhnak is, aki nyilvánosság 
előtt magyar nyelven merészel megszólalni. 
Zolnai Gyula folytat ja Korszerűség a költői 
nyelvben és a műfordításban című tanulmá-
nyát. A kisebb közlemények közül kiemelkedik 

Nagy József Béla tanulságos fejtegetése az 
ikes igeragozásról. Molnár János a kivált ige 
használatával elkövetett idegenszerűségekre mu-
tat rá. Valamikor csak a rabot, a zálogot vál-
tották ki. Ma a beszéd lelkesedést, az előadás 
tetszést, a szerencsétlenség megdöbbenést vált 
ki. Ez a divatos szólás egész sereg változatos 
kifejezést szorít háttérbe. (Lelkesedést kell, tet-
szést arat, keserűséget okoz.) Örömmel értesü-
lünk arról a híradásról, hogy ezután a mozi-
darabok feliratát szigorúan megbírálják helyes 
magyarság tekintetéből. Az akadémiai nyelv-
mívelő bizottságnak tervszerű, szívós küzdelme 
mind szélesebb körben érezteti jótékony hatását. 

Búvár. Most jelent meg a Búvár júliusi száma 
s ebben Lambrecht Kálmán, a szerkesztő, 
visszatekint a Franklin-Társulat e nagyszabású 
folyóiratának első félesztendejére. Beszámoló-
jából megtudjuk, hogy ennek a páratlanul 
gyorsan népszerűvé vált tudományos magazin-
nak 85 író háromszáz cikke vetette meg az alap-
ját. Négyszáz lapon több mint 500 képet közölt 
a Búvár, folyóiratszemléje állandóan 26 ma-
gyar, angol, francia, német és clasz tudományos 
folyóirattal foglalkozik, munkatársainak sorá-
ban pedig 20 egyetemi és főiskolai tanár, több 
közgyűjtemény és önálló tudományos intézet 
vezetője, számos egyetemi adjunktus és tanár-
segéd, mérnök, orvos és hírlapíró nevével talál-
kozunk. A júliusi szám minden tekintetben 
méltó a Búvár hírnevéhez. Tartalmából idézzük 
Petróczy István ezredes és Szilády Zoltán mú-
zeumigazgató cikkeit a légvédelemről, Tárezy-
Hornoeh Antal egyetemi tanár beszámolóját a 
magyar bányászati oktatás jubileumáról, Bene-
dek András in terv jú já t L. de Broglie herceggel, 
a Sorbonne Nobel-díjas fizika-professzorával. 
A kiskunhalasi csipkeház, a magyar búza és a 
szegedi paprika művészi fényképek sokaságá-
val nyer méltatást a júliusi számban, melynek 
változatos tar ta lma egész hónapra való értékes 
olvasmánnyal köti le a közönség érdeklődését. 

Szántó György: Aranyágacska. (Révai-kiadás.) 
A 13. század volt a magyar középkor legviszon-
tagságosabb korszaka. És ezzel a századdal 
húnyt ki az Árpád-ház négyszázesztendős ural-
kodása: legnagyobb, leghatalmasabb dinasz-
t iá ja a magyar nemzetnek. Ezt a viharos, iga-
zán magyar középkort jeleníti meg Szántó 
György nagy regénye. 

Megejt minden olvasót a regény történeti le-
vegője; Velence és Magyarország egyaránt 
helyszíne Szántó György művének. Néhány lap 
után mintha egy világ — a középkor világa — 
éledne ú j ra előttünk. Velence aranyporban tün-
döklő képe, Marco Polo kora, a magyar-kun 
ellentét, a hatalmas daliaként megjelenő félig 
ázsiai pogány, félig európai keresztény magyar 
Kún László (a regrény egyik hőse) s a körötte 
forgó magyar és kun világ; Endre király túl-
finomult, akaratgyöngeségre hajló, különös 
egyéni alakja: mind felejthetetlen kép. E két 
középponti, királyi alak köré szövődik maga a 
történet, a tizenharmadik század végének ese-
ményekkel zsúfolt, vérviharos ideje. Vajúdó 
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idők voltak ezek; még Európa egyik legna-
gyobb hatalmassága volt a magyar királyság, 
de belül már megindult a titokzatos erők 
harca, a belső viszályok forrongása, amely 
végül is örök terhévé lett a sokszor súj tot t 
népnek. 

Bár történeti regény, a legmaibb kérdéseket 
érinti Szántó György írása: a magyarság fa j i 
problémáit, ingadozását Kelet és Nyugat kö-
zött, habozását, hogy kihez húzzon: a kimok-
hoz, sőt tatárokhoz-e, vagy a németekhez; a 
velencei-magyar barátság képében pedig köny-
nyű az olasz-magyar baráti viszonyt felismerni. 

Szántó György már a „Stradivari"-ban (ennek 
nagyszabású filmje most készül külföldön) ta-
núságát adta annak, hogy nemcsak a magyar, 
hanem az idegen történelmek levegőjébe is bele 
tudja élni magát. Velencében és Bécsben épp 
olyan bátran mozog e regény lapjain, mint az 
itthoni földön, Magyarországon. Fantáziájának 
ereje igaz és őszinte, meggyőződésének heve 
pedig lenyűgözően valószerűvé tudja tenni min-
den sorát. 

Lantos Sándor: Nádtetők alatt. Ez a kis elbe-
szélés már második kiadást ért. Közvetlen, egy-
szerű írásmű, melyben az írói erő kibontakozása 
látszik. Í rója jól ismeri a falusi gazdaembert s 
híven festi is. A nyugodt, vallásos erkölcsi-
világnézet is kibontakozik a könyvből, de észre-
vehető benne bizonyos propagandaszerűség is. 
Dacára ennek, hangja nyugodt, indulat nélkül 
való. (Kapható a szerzőnél, Budapest, Damja-
nieh-utca 52, III . emelet. Ára 1-20 P, 10 darab 
rendelésnél 80 fillér.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Le Self-government ä l'Ecole. (A tanulók 

önkormányzata.) Genéve 1934, 168 1. A Bureau 
International d'Éducation kiadványainak 38. 
száma. 

A tanulók önkormányzata is fennen hirde-
tett, kedvelt követelménye az ú j nevelés fegy-
vertárának. Szerinte ez az erkölcsi nevelésnek 
hathatós elve, módszere, amellyel a gyermeket 
idejekorán bevezeti a társadalmi rendbe és 
olyan viszonyok közé jut ta t ja , hogy majdan az 
életben saját tapasztalatai alapján könnyebben 
tudjon eligazodni. Hogy ebben a vitás kérdés-
ben a tanügyi közvélemény jobban tájékozód-
jék, a Bureau nemzetközi alapon igyekezett a 
helyzetről hű képet nyerni és e végből szak-
szerűen tagolt, rendkívül részletes kérdőívvel 
fordult azokhoz a tanügyi hatóságokhoz és 
pedagógusokhoz, akik ezzel az intézménnyel 
gyakorlatilag is foglalkoztak. A kérdőív fel-
osztása a következő: 1. A tapasztalatok eredete 
és története (9 főkérdés). 2. A tapasztalatok le-
írása (18). 3. Eredmények: a) erkölcsi nevelés 
(6), b) értelmi nevelés (3), c) társadalmi neve-
lés (7). 4. Ellenvetesek (6). 5. Egyéni megjegy-
zések. 

Ebben az anyaggyűjtésben, amely 1930-ban 
indult meg, 16 országból (Magyarországról 3 

helyen: 37., 83. és 149. 1. röviden emlékeznek 
meg) 518 rövidebb-hosszabb válasz érkezett, 
amelyeket a kérdéseknek fent említett sorrend-
jében a Bureau tagja, J . Heller nagyobb össze-
foglaló tanulmányban ismertet (17—87. 1.). Eb-
ből csupán néhány jellemző részletet közlünk: 
„A Hitlerjugend jelszava: az i f júságot az i f jú-
ság vezesse" (33). Erkölcsi nevelés dolgában a 
közölt tapasztalatok alapján a szerző megálla-
pítja, hogy a felelősségnek függetlensége és 
érzéke a tanulókban az önkormányzat alkal-
mazásának fokával párhuzamosan fejlődik ki 
(66). Szó esik a nemzeti és felekezeti kisebbsé-
gek szerepéről is: „A népiskolában a gyerme-
kek már koruknál fogva nem ismerik a kérdés 
jelentőségét, a középiskolában inkább: ám az 
i f júság türelmes és ezt a tvirelmességet az ön-
kormányzat még jobban kifejleszti", amiben 
egynémely tanügyi hatóság viselkedése által 
érlelt tapasztalat és tény alapján, sajnos, kétel-
kednünk kell (79—80). 

A tanulók körében csak ritkán, a tanerők ré-
széről ellenben gyakran merülnek fel kételyek 
és ellenkezések, az intézmény sikere jórészt az 
utóbbiak rátermettségétől függ (80—87). 

A következő tanulmányban (89—108. 1.) e 
szerény címmel „Pszichológiai megjegyzések", 
a Bureau igazgatója Jean Plaget lélektan-er-
kölcsi és társadalom-polgári szempontból tudo-
mányos megvilágításban elemezi és t á r j a elénk 
az önkormányzat sokrétű intézménye körül fel-
merült tapasztalatokat, amelyeket végül abban 
foglal össze, hegy „Az önkormányzat vala-
mennyi tényezőnek nagy szolgálatokat tehet". 

A Függelékben három érdekes beszámolóval 
találkozunk 1. Lengyelország. I t t a mi önképző-
köreinkkel rokon intézmény nyomaira ugyan 
már az 1783. évi iskolaügyi szabályzatban aka-
dunk, de az újabb külföldi kezdeményezések 
mintá jára bekövetkezett kísérletek csak az 
utóbbi évekre esnek. Az önkormányzat hatha-
tósan mozdítja elő a haza újjászületését, de 
azért szervesen kell eljárni: türelemmel és idő-
vel többet lehet elérni, mint erővel és szenve-
déllyel. 2. Csehország. A prágai kísérleti felső 
népiskolában jó eredményeket értek el a közös-
ségi neveléssel (Education collective), amelynek 
szervei az önkormányzat, az iskolai klubok és 
az egész iskola közgyűlései. Önkormányzati tíz-
parancsolat a 140. lapon. 3. Franciaország. Az 
együttműködő és az intézet érdekében együtt-
termelő iskolák (Cooperatives scolaires) fran-
cia különlegesség, számuk 1932—33-ban 10.576 
volt, 1928-ban megalakult az egész országra ki-
terjedő központi szervük (Office central). Egyes 
iskolák szabályzatai változatosak, közös az ön-
kéntes részvétel. „Az iskolai kooperációk fej-
lesztik a tanulók kezdeményező szellemét, meg-
taní t ják őket a dolgok valódi értékének felis-
merésére, rászoktatják arra, hogy képviselőiket 
helyesen megválasszák, megítéljék felelős tár-
saik cselekedeteit és észszerű és jóakaró bírá-
latban gyakorolják magukat. 

Ez a munka nyilván csak az újabb mozgal-
makra szorítkozott (kiindulópontul is Ferriére-
nek 1921-ben megjelent VAutonomie des éco-
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liers c. úttörő művére hivatkozik), mert külön-
ben megemlítette volna a tanulók önkormány-
zatának előfutár jai t és úttörőit: Trotzendorfot 
és Sturmot, úgyszintén a mi régi és bevált ön-
képzőköreinket. A dolog lényegót illetőleg csak 
fenntartással fogadhatjuk a felsorolt kedvező 
véleményeket: inkább kevesebbet, mint többet 
kérünk, nehogy a külsőségek (adminisztráció, 
szereplési viszketeg stb.) elnyomják a lényeget. 
Ugyancsak a fentemlített példák mutat ják, 
hegy az önkormányzatot országonként, sőt egy-
azon országban iskolák szerint különböző mó-
don, mértékben valósították meg, ami a r ra en-
ged következtetni, hogy — a koedukáció min-
tá já ra — ez a probléma is a néplélektől, nép-
jellemtől, szóval a földrajzi szélességgel kap-
csolatos fa j i jellegtől függ. k f . 

Internationale Zeitschrift für Erziehung. Ki-
ad ja Alfr. Bäumler és Paul Monroe, szerkeszti 
Theod. Wilhelm. 1935, 2—3. szám. 

Olvasóink tájékoztatására közöljük ennek a 
háromnyelvű folyóiratnak főbb cikkeit címek 
és szerzők szerint. 2. szám. Alfr . Bäumler: Wil-
helm von Humboldt. A. La ta r je t : A testnevelés 
alapelvei (francia). W. L. Hughes: Egészség 
és testnevelés az Amerikai Egyesült Államok-
ban (angol). J . Mirski: Az önnevelés és helye 
az erkölcsi nevelés keretében (német). F. Wein-
handl: Természet és nevelés (nemet). E. W. 
Kiebler: Néhány megfigyelés a mai Németor-
szág nevelésidejéről (angol). — 3. szám. R. Oss-
wald: Pa j tásság és vezetőség (német). G. Kerr : 
A biológia kulturális értéke (angol). St. Szu-
man: Életigenlés mint pszichológiai és peda-
gógiai probléma (német). A Morgan: Tanító-
képzés Skótországban (angol). G. Malmgren: 
Testnevelés és iskola Svédországban (német). 
Kisebb közlemények: A felnőttek oktatásának 
fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban. 
Az ú j olasz népiskola. Vidéki év a városi i f jú-
ság számára (angol). Német és angol i f júság 
tábori közösségben. Minden füzetben könyv- és 
folyóiratszemle és nemzetközi apró hírek (egy-
két Magyarországra vonatkozó is). A nagyobb 
cikkek tartalmi kivonatát a másik két nyelven 
is közlik, ami felette üdvösnek mondható. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az iskolai szünidő új szabályozása Német-
országban. 

Folyó évi február hó 5-én kelt rendeletével 
Bust, a tudományok, oktatás- és nevelésügy bi-
rodalmi minisztere a következőképen szabá-
lyozta az elemi, közép- és középfokú iskolák 
szünidejét: 

I. Az iskolai év, úgymint eddig, tavasszal kez-
dődik és zárul. 

I I . Az iskolai év három részre tagozódik: 
áprilistól júniusig vagy júliusig terjed az első, 
augusztustól vagy szeptembertől decemberig a 
második és januártól márciusig a harmadik 
évszak. 

I I I . A szünidők, miként eddig, összesen 85 
napra terjednek. Felosztásuk a következő: 
1. A nyári nagy szünidőre 40 nap esik: június 
25-től augusztus 3-ig Szászországban "és Porosz-
ország keleti tartományaiban; július 8-tól 
augusztus 17-ig Oldenburgban, Mecklenburg 
ban, Brunswickban, Lippében, Schauniburgban, 
Anhaltban, Thüringiában, Hessen-Darmstadt-
ban, valamint a Hansa-városokban (Hamburg, 
Bréma', Lübeck) és Poroszország központi fek-
vésű tartományaiban; július 22-től augusztus 
31-ig Dél-Németoi'szág államaiban, Szárban, Po-
roszország nyugati tartományaiban és a Iiohen-
zollernben. 2. 15 napi vakáció jár karácsonyra, 
december 23-tól január 6-ig. 3. 18 napi szünet 
van húsvétkor, akként, hogy az ünnepnapok 
beleesnek a szünetidőbe. 4. A még fennmaradó 
12 szünnap pünkösdre s az őszre osztandó fel. 

IV. Az előző pontban felsorolt határnapokat 
az egyes országok közoktatásügyi kormányai a 
szükséghez képest enyhén módosíthatják. 

V. Tekintettel az aratási munkákra, amelyek-
kel a falusi népiskoláknak számolniok kell, 
ezen iskoláknak nyári és őszi szünidejét az 
egyes országok iskolai hatóságai állapít ják meg. 

(A genfi Nemzetközi Nevelésügyi Iroda 
közlése.) 

Nemzetközi ifjúsági telep Ausztriában. 
A felsőausztriai Mondsee mellett diák-otthon 

alakult, amelybe nemzeti illetőségükre való te-
kintet nélkül legfeljebb 14 éves fiatalkorúakat 
vesznek fel, akik július 10-től augusztus 15-ig 
együtt élnek: kirándulnak, színházat és hang-
versenyeket látogatnak, nyelvtanulással foglal-
koznak stb. Ettől az intézménytől az i f júság 
barátkozása alapján a nemzetek jobb megérté-
sét és kölcsönös közeledését remélik. 

Hogyan küzdenek Kínában az analfabetizmus 
ellen. 

A kínai hatóságok megállapították, hogy a 
lakosságnak mintegy fele nem tud olvasni-írni. 
Hogy ezen lendítsenek, elég eredeti intézkedés-
hez folyamodtak: a jövő év májusától kezdve 
ugyanis a rendőrök az utcán bárkit felszólít-
hatnak, hogy egy az állam által erre a célra 
szerkesztett könyvecskéből néhány mondatot 
olvassanak el. Aki e próbán nem felel meg, 
7VÍ! cent (kb. 20 fillér) bírságot tartozik fizetni. 
Váj jon ez a drákói „tudatlansági adó" célhoz 
fog-e vezetni, felette kétséges. 

Németnyelvű tanfolyamok a Felső-Adige (Etsch) 
területén levő olaszországi iskolákban. 

Mussolini kormányának bölcs és koncili áns 
politikai felfogására vall az az újabb intézke-
dése is, mellyel Bolzano (Bozen) tartomány 
prefektusa felhatalmazást nyert arra, hogy a 
hatásköre alá eső területen az állami iskolákat 
látogató gyermekek számára ingyenes, magán-
jellegű német nyelvtanfolyamokat szerveztes-
sen az illetékes helybeli fasiszta kultúrintézet 
(Instituto Fascista di Cultura) felügyelete 
alatt, azon célból, hogy az ottani németajkú 



15. SZÁM N É P T A N Í T Ó K L A P J A É S N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 
595 

lakosság igényeinek figyelembevételével az i f jú -
ság a német nyelvben is kellő jár tasságra 
tegyen szert. Az említett német nyelvkurzusok 
heti 3 órában, november 1-től június 30-ig tar-
tanak. A tanfolyamok vezetőinek, illetve okta-
tóinak díjazását az állam vállalta magára. 

A Dopolavoro fennállásának tizedik éve. 
Az egész olasz sajtó megemlékezett arról a 

jelentős eseményről, mellyel az Opera Nazio-
nale del Dopolavoro nevű intézmény alapításá-
nak tizedik évfordulóját érte meg. E nagyszerű 
fasiszta alkotás célja egyrészt a munkásosztá-
lyoknak egészséges üdülést nyúj tani pihenése 
órájában, másrészt alkalmat adni iskolán-
kívüli továbbképzésre, önművelésre könnyű, él-
vezetes formában. Ilyen Dopolavorókat nem-
csupán az állami üzemek, hanem a részvény-
társaságok, gyárak és egyéb nagyobb magán-
vállalatok is .létesítettek munkásaik részére. Az 
intézmény alapítása óta elmúlt tíz év alatt a 
Dopolavoróba beiratkozottak száma 280.000-ről 
körülbelül két millióra emelkedett. Ezen intéz-
mény keretébe tartoznak tudományos, művé-
szeti és szakbavágó előadások, könyvtárak, a 
sport különféle nemei. A tagok a színházakban, 
mozikban, múzeumokban stb. belépő kedvezmé-
nyeket élveznek. A Dopolavoro bámulatos ered-
ményeket ért el a henyélés, a korcsmázás, a 
hazárdjátékok, a káromkodás és t rágár beszé-
dek megszűnése terén is. 

Olasz tanítók gyermekeinek üdültetése. 
Ezt az üdültetési akciót a római „Rosa Mal-

toni Mussolini" nevű jóléti intézmény intézi. 
A tengerparti és hegyi üdülőtelepekben rendel-
kezésre álló 1000 hely közül 800 egészen ingye-
nes, 200 félfizetéses. Akik a teljes díjat lefize-
tik, ezeken felül is felvétetnek. Az üdültetés 
•10 napra terjed. 

A tankötelezettség- meghosszabbítása 
Belgiumban. 

A belga minisztertanács rendelete értelmében 
városokban és ipari központokban az iskola-
kötelezettség az eddigi 14. életévtől a 16. évig 
felemelendő. Ez az intézkedés a munkanélküli-
ség csökkentését is célozza. 

A szomszédos idegen nyelvek tanulása 
érdekében 

Bust német birodalmi nevelésügyi miniszter 
rendeletet bocsátott ki, amelyben utal arra, 
hogy a modern élő nyelvek (angol, francia) 
mellett az iskoláknak alkalmat kell adni arra 
is, hogy a tanulók a szomszédos és többi álla-
mok nyelveit megtanulhassák: ilyenek a spa-
nyol, olasz, svéd, dán, orosz, lengyel és a cseh 
nyelv. Ahol legalább 10 olyan tanuló jelentke-
zik, akik a nyelvek egyikét állandóan tanulni 
óhajt ják, azok számára külön tanfolyamokat 
kell szervezni, esetleg több intézet tanulóinak 
összevonásával. A költségeket a városi iskolák-
nál a községek, esetleg a kereskedelmi és ipari 
kamarák viselik, az állami iskoláknál az állam 
fedezi. 

Iskolák aa olasz fogházakban. 
Az olasz minisztertanács egyik legutóbbi ülé-

sén a fogházak reformjával foglalkozott, még-
pedig az alkalmazottak értelmi és technikai ki-
képzésével és a felügyelet módszerével. Aman-
nak érdekében külön tanfolyamot szerveztek, 
amely általános pedagógiai ismereteket is fel-
ölel. A foglyok és letartóztatottak életében nagy 
szerep jut az oktatásnak és a munkának: vala-
mennyi 40 éven aluli köteles az iskolai tan-
folyamokat látogatni, az iskolaév végével vizs-
gát tesznek, amely bizonyítványra jogosít. 
Ezidőszerint 202 fogházi iskola működik (a re-
form előtt csak 28 volt), a hallgatók száma 
kerek 18.000 (1928-ban 4638 volt), a könyvtárak 
273.707 kötettel rendelkeznek (1928-ban 147.973), 
a szervezés megjavítása folytán a munkatelje-
sítmény is lényegesen emelkedett és 1933— 
34-ben kerek 7 millió lírát jövedelmezett. Az is-
kolai bizonyítvány dolgában a miniszter elren-
delte, hogy azon nem szabad feltüntetni sem a 
fogházat, sem bélyegzőjét, hanem csak azt a bi-
zottságot, amely előtt az illető a vizsgát letette. 

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM 

Pedagógiai szeminárium Zala vármegye tanítósága 
számára. Dr. vitéz Barnabás István, Zala vármegye 
tanfelügyelője, folyó év m á j u s 31-én, június 1-én és 
2-án a vezetése alatt álló taní tóság továbbképzése cél-
jából módszeres szeminár iumi napoka t rendezett 
Keszthelyen. A há romnapos szeminár ium m u n k a -
rend je : Május 31. Dr. vitéz Barnabás István megnyitó 
beszédében hódolat ta l emlékezett meg a legnagyobb 
kultuszminiszterről , gróf Klebelsberg Kunóról, akinek 
nagyságát a minisztersége alatt állított iskolák hirde-
tik. Majd az összegyűlt taní tóságot üdvözölve, örömé-
nek adot t kifejezést , hogy ily szép számban (300) 
megjelentek. Reámutatot t a szeminár iumok fontossá-
gára és bejelentette, hogy a jövőben minden évben fog 
ilyeneket rendezni. Reischl Imre városbíró Keszthely 
város nevében üdvözölte a tanítóságot. Bödy József 
keszthelyi taní tó minta taní tás t \ tar tot t a keszthelyi 
elemi iskola VII. osztályos tanulóival. Tárgy: A léleg-
zés. Taní tása u tán a VII. osztály cél ját és tananyag-
beosztását ismertette. Iwsits Gyula keszthelyi igazgató, 
vármegyei elnök a vezetése alatt álló iskola VII. osz-
tá lyának megalakulásá t vázolta. Dr. Hofbauer László 
kir. s. tanfelügyelő a VII. és VIII. osztályok történet i 
fej lődését és jelentőségét ismertette. Mikk Károly kis-
szentgróti r. kat . ig.-tanító Imre Sándor Neveléstan 
című m u n k á j á r ó l tar tot t alapos értekezést. Oldal Anna 
székesfővárosi tan í tónő vetítettképes előadás keretében 
az általa kezdeményezett re formírássa l elért eredmé-
nyeket muta t t a be és ismertette a re formírás taní tásá-
nak módszeres e l járását . Háros Antal székesfővárosi 
gyak. isk. igazgató A megfigyelés szerepe a fogalma-
zástaní tásban című értékes e lőadásában a tanulók ko-
r ának figyelembevételével végigvezette a hallgatóságot 
a fogalmazástaní tás tárgykörein és az általa elért 
eredményeket taní tványai fogalmazása inak felolvasá-
sával ismertette. Dr. vitéz Barnabás István kir . tan-
felügyelő köszönetet mondot t az e lőadóknak és az első 
napot berekesztette. — Június 1-én. Balatoni nap. 
Vitéz Tabódy Tibor főispán a vármegye nevében üd-
vözölte a megjelent tanítóságot . Kérte a tanítóságot, 
hogy a nemzet egységességének gondolatát nevel jék 
bele a nép gyermekeibe és legyenek hirdetői az egy-
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T A M I J G Y I N A P T Á R . 

— Augusztus hó első felére. — 
Aug. í . (1844.) Született Verédy Károly pedagógus, az 

iglói taní tóképző tanára , m a j d a modor i tanító-
képző igazgatója, szakíró. Főműve : Pedagógiai 
Enciklopédia. 

Aug. 2. (1863.) Született Gaal Mózes i f júsági és peda-
gógiai író. 
(1930.) Meghalt Gyertyánffy István, a Pedago-
gium ny. igazgatója, c. tankerület i főigazgató, 
a magyar tanárképzés nesztora. 

Aug. 3. (1841.) Született Péterfy Sándor hírneves pe-
dagógusunk, a budai ál lami taní tóképző tanára , 
az Eötvös-alap megalapí tója , a „Néptaní tók 
L a p j a " szerkesztője, kir. tanácsos stb. 
(1863.) Született Gárdonyi Géza. 
(1876.) Gönczy Pál tanügyi á l lamti tkár vezeté-
sével egy bizottság megál lapí t ja az elemi isko-
lák tan- és vezérkönyvének tervezetét, menetét , 
módszerét és az egyes tárgyakhoz szükséges 
taneszközöket és egyéneknek k i ad ja a tan-
könyvek készítését. 

Aug. 5. (1890.) A budapest i IV. egyetemes tanítógyűlé-
sen megalakul a Magyarországi tanítók orszá-
gos bizottsága. 

Aug. 6. (1882.) A Magyarországi Torna tan í tók Egyesü-
lete első rendes közgyűlésén k imondja , hogy 
az „összes elemi iskolák tornázási taní tásában 
az osztálytornázás behozata la s a torna termek-

séges nemzeti eszmének. Tóth Lajos, a Balatoni Inléző 
Bizottság fő t i tkára a Balaton természeti szépségeit, 
kul turál is és közgazdasági jelentőségét ismertet te a 
hallgatósággal. Dr. Gárdonyi Lajos , Keszthely város h. 
b í ró ja Keszthely és Hévíz fej lődését tárgyalta a hala-
toni és a magyar fü rdők között . Dr. S tolmár László 
székesfővárosi igazgató A valóságtól a térképig címen 
ismertet te a fö ldra jz tan í tás módszeres el járásai t . Beá-
mutatot t a tudományos és a népiskolai fö ld ra jz közötti 
különbségekre, m a j d a taní tó feladatai t vázolta az 
eredményes fö ldra jz taní tás érdekében. Lillik Béla vár-
megyei népművelési t i tkár vetítettképes e lőadásában 
iskolapéldájá t adta, hogy a taní tó hogyan és milyen 
szempontok figyelembevételével ismertesse a magyar 
tenger gazdasági jelentőségét, idegenforgalmi fontossá-
gát, természeti kincseit és szépségeit. Dr. Békefi József 
kir. s. tanfelügyelő A Balaton köl tészetünkben című 
e lőadásában a Balaton költészetének történetét ismer-
tette. Az egyes dalokat a Keszthelyi Iparosok Dalköre, 
Berta Vince és Leránt Árpád énekelték. Délután a hall-
gatóság a Balatoni Halászati r.-t. rendezésében bemuta-
tott bala toni halászatot tekintette meg, este pedig közös 
halvacsorán vettek részt. — Június 2-án. Gazdasági 
továbbképzés. Stolp Ödön m. kir. gazd. akadémia i igaz-
gató Mezőgazdasági piac- és kon junk tú raku t a t á s címen 
e tudományág fontosságát hangsúlyozta és kérte a ta-
nítóságot, hogy az intézetnek e téren mindenkor legyen 
segítségére. Náray Andor gazd. akadémiai t aná r A nép-
iskola szerepe a te j termelésben című előadásában reá-
muta to t t azon területekre és módokra , ahol és ahogyan 
a taní tóság a te j termelés h ig ién iá jának szolgálatára le-
het. Hajós Gyula kertészeti főintéző e lőadásában Zala 
vármegyének a gyümölcstermelésre való a lkalmas voltát 
ismertet te és kérte a hallgatóságot, hogy a vármegyé-
ben legyen ezen eszme hirdetője . Dr. vitéz Barnabás 
István záróbeszédében még egyszer köszönetet mondot t 
az e lőadóknak, a vármegye taní tóságának m u n k á j á r a 
Isten áldását kérve, a h á r o m n a p o s szeminár iumot be-
zárta . 

nek és tornalielyiségeknek er re a célra való fel-
szerelése feltétlenül szükséges". 

Aug. 7. (1842.) Született Schneider István pedagógus, 
az összes pécsi községi iskolák felügyelője, a 
„Néptanoda" szerkesztője. 

Aug. 9. (1759.) Született Guts-Muths János német peda-
gógus és tanügyi író, a „Gymnastic f ü r die 
Jugend" és a „Turnbuch" szerzője. 

Aug. 10. (1831.) Született Maszák Hugó, a budapest i áll. 
taní tóképző ra jz tanára , ki „Útmutatás az elemi 
ra j z t an í t á shoz" c ímű vezérkönyvével meg-
nyerte a közoktatás i minisztér ium pályázatát . 

Aug. 11. (1778.) Született Jahn Frigyes, a német tor-
nászat a ty ja és szakíró. 

Aug. 12. (1926.) Az Országos Egészségügyi Egyesület 
vitaülést tar tot t az iskolai nyár i szünet meg-
hosszabbításáról . 

Aug. 14. (1841.) Meghalt Herbart János Frigyes német 
filozófus. 
(1869.) A törvény a l ap ján megalakul t a Buda-
pesti Tankerületi Iskolatanács, mely 1876-ig 
állott fenn. 
(1925.) Bendelet jelent meg a kisebbségi is-
kolák tantervének életbeléptetéséről. 

Aug. 15. (1797.) Született Massmann János tanító, a 
német tornászat megalapí tója , k inek nevéhez 
fűződik a poroszországi tornaegyesületek és 
oktatás megszervezése, szakíró. 

H Í R E K 

Hároinszázötven bolgár pedagógus Budapes-
ten. Júl ius elején háromszázötven bolgár tanító 
ós tanár látogatott el fővárosunkba, hogy meg-
ismerkedjék a magyar kultúrával és a magyar 
pedagógiával. A csoportos utazást Marhoff bol-
gár közoktatásügyi minisztériumi osztályfőnök 
és Fehér Géza dr., a Bulgáriában dolgozó, ki-
váló magyar egyetemi tanár szervezte meg. 
Bolgár vendégeinket a magyar tanárok és taní-
tók fogadták és kalauzolták. Vendégeink nyolc 
napig maradtak nálunk. Budapest látványos-
ságainak megtekintése után egyenesen vissza-
tértek hazájukba. 

A Csongrádi M. Kir. Áll. Szent Imre Reál-
gimnázium Fiúinternátusa kétholdas park kö-
zepén fekszik. Kitűnő házikoszt. Állandó orvosi 
felügyelet. A tanulók intézeti tanárok felügye-
lete és segítsége mellett készülnek másnapi lec-
kéikre. Német és francia társalgás. Egészséges 
sportolás. Hideg-meleg zuhanyfürdő. A tartás-
díj havi 48 P, melyből a tanítók gyermekei 
10%-os kedvezményt kapnak. Ebben az összeg-
ben bennfoglaltatik a koszt, a lakás, a mosás 
díja, úgyszintén az orvosi díj. Semmiféle külön 
számla nincs. Gondoskodás történik mérsékelt 
díjazású, szakszerű zongora- és hegedűtanítás-
ról. Részletes tájékoztatót küld az állami reál-
gimnázium igazgatósága Csongrád. Telefon: 82. 

Sikeres pályázat. A Kisdednevelők Országos Egye-
sülete 1934 pünkösd jén tartot t közgyűlésén pályadí ja t 
tűzött ki „Az óvoda ha tása az iskola szempont jábó l" 
címen. Mint a Kisdednevelés legutóbbi száma jelenti, 
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a 12 pályamunka közül a 120 pengő díjat a bíráló-
bizottság döntése alapján Kiss Erzsébet állami iskolai 
tanítónő nyerte (Mád, Zemplén megye). Dicséretben 
részesült Máté Mária tanítónő (Vértes, Bihar megye) 
és Kovács Sándor gyulavári igazgató-tanító munkája. 

Találkozó. Kiss Kálmán tiszaföldvári ev. kántor-
tanító kéri osztálytársait, kik vele 1910 június havá-
ban képesítőztek az eperjesi ev. tanítóképző-intézet-
ben, hogy folyó évi augusztus 20-án, István király 
napján, az esti órákban Budapesten a „Kéményseprő"-
vendéglőben (Aréna-út) 25 éves találkozóra össze-
jönni szíveskedjenek s e célból címüket vele közöljék. 

Halálozás. Orosz Vladimír Vilmosné sz. Zavalidroga 
Jolán, pécsi állami tanítónő, július hó 13-án életének 
36., áldásos tanítói munkásságának 9., boldog házas-
ságának 6. évében, rövid szenvedés után, váratlanul 
elhúnyt. — Klein Ármin, a törökszentmiklósi izr. hit-
község iskolájának nyug. igazgató-tanítója életének 
77. évében elhúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Pályázat a debreceni szünidei tanítói tovább-

képző tanfolyamon. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 63.774/1935. VI. számú rendelete a debre-
ceni tanítói továbbképző tanfolyam szervezése 

tárgyában. 
I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

II . 
A tanító- és tanítónőképző-intézetek 

kir. főigazgatóságának. 

III . 
A debreceni ref. tanítóképző-intézet igazgató-

ságának. 

IV. 
A debreceni ref. tanítóképző-intézet igazgató-

ságának. 

V. 
A debreceni róm. kat. tanítóképző-intézet 

igazgatóságának. 

I—V. 
A tanítóság szakszerű továbbképzése céljából 

folyó évi augusztus 26—31-ig terjedő időben 
Debrecenben, a ref. tanítóképző-intézetben taní-
tók és tanítónők részére továbbképző tanfolya-
mot rendezek. 

A tanfolyamra 50 (ötven) tanító és 50 (ötven) 
tanítónőt veszek fel. 

A felvett tanítók a debreceni ref. tanítóképző-
intézetben, a felvett ref. vallású tanítónők a 
debreceni ref. tanítónőképző-intézetben, a róm. 
kat. tanítónők pedig a debreceni róm. kat. 
tanítónőképző-intézetben nyernek elhelyezést. 

Ezek a hallgatók lepedőt, vánkost és takarót 
hozzanak magukkal. 

Az említett 100 hallgatón kívül még 100—150 
tanítót, illetőleg tanítónőt vehetek fel. 

Ezek a hallgatók azonban az említett intéze-
tekben lakást legfeljebb csak a még rendelke-
zésre álló férőhelyhez képest kaphatnak. 

A tanfolyam valamennyi hallgatója a debre-
ceni újságírók klubjának éttermében napi 
2 pengő 10 fillérért, vagy az Angol Királynő-
étteremben 2 pengő 50 fillérért kaphat élel-
mezést. 

A tanfolyamra önként jelentkező tanítókat és 
tanítónőket Hajdú vármegye kir. tanfelügyelője 
veszi fel, ennélfogva a felvételi kérelmeket 
hozzá kell intézni. A pályázati határidő: augusz-
tus 15. 

A pályázati kérvényben fel kell tüntetni a 
pályázó működési helyét, az iskola jellegét, a 
folyamodó szolgálati éveinek számát, hogy mi-
kor vett részt utol jára pedagógiai továbbképző-
tanfolyamon és végül, hogy a tanító az inté-
zetben való lakást és az említett éttermekben 
való élelmezést igénybe óhajtja-e venni. 

Minthogy a nagyobb családdal rendelkező, 
vagy nehezebb körülmények között élő hallga-
tókat a rendelkezésemre álló fedezethez mért 
mérsékelt összegű utazási segélyben szándéko-
zom részesíteni, fel kell tüntetni a kérvényben 
azt is, hogy a pályázóknak hány ellátatlan 
családtagja van, illetőleg mily ok miatt él a 
folyarpodó nehezebb körülmények között. 

I—II. 
A tanfolyam vezetésével dr. Padányi-Frank 

Antal állami tanítóképzőintézeti igazgatót, a ve-
zetésben való segédkezéssel pedig Drozdy Gyu-
lát, a Néptanítók Lapja főszerkesztőjét bíz-
tam meg. 

A felvett hallgatókat a felvételről Ha jdú vár-
megye tanfelügyelősége értesíti. 

t 
VI. 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Fenti rendeletemet azzal a kérelemmel van 

szerencsém a Főtiszt. Egyházi Főhatóság nagy-
becsű tudomására hozni, hogy a bölcs főható-
sága alatt működő iskolák tanítóinak figyelmét 
a tanfolyamra való jelentkezésre felhívni mél-
tóztassék. 

Fogadja a Főtiszt. Egyházi Főhatóság kiváló 
tiszteletem őszinte megnyilvánítását. 

Budapest, 1935. évi július hó 13-án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Huszka Ernő s. k. 
miniszteri tanácsos. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
4661/1935. ein. számú rendelete. 

Valamennyi alárendelt hivatalnak, intézetnek 
és intézménynek. 

A július havában eszközölt áthelyezések és 
ú j alkalmazások következtében a fennhatósá-
gom alá tartozó egyes hivatalodnál személyi 
változások történtek, amelyek fokozott munkát 
rónak az illetmények kiutalásában közremű-
ködő hatóságokra. 



15. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I TÁJÉKOZTATÓ 595 

Az eljárás gyorsítása érdekében felhívtam 
Címet, hogy az ú j állomáshelyüket elfoglaló 
tisztviselők jelentkezése alkalmából — min-
dig az 1100/1932. P. M. számú rendelet értelmé-
ben — soronkívül j á r j anak el. 

Budapest, 1935 július hó 20-án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Jalsoviczky Károly s. k. 
min. osztályfőnök, az elnöki osztály főnöke. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 

Az „Országos Stefánia Szövetség, az anyák és 
csecsemők védelmével államilag megbízott szer-
vezet" a „Magyar Anyák Szentistvánnapi Bizott-
ságáéval egyetértőleg elhatározta, hogy a sok-
gyermekes anyák kitüntetésének, illetve jutal-
mazásának igazságos és célszerű lebonyolítha-
tása céljából védőintézeteinek működési körze-
tében, védőnői ú t ján összeiratja azokat az 
anyákat, kiknek 5-nél több gyermekük van, 
évenként javaslatot tesz az általa vezetett 
nyilvántartásba felvett legérdemesebb anyák 
jutalmazása, illetve kitüntetése iránt, továbbá, 
hogy a fentebb nevezett bizottság által odaítélt 
kitüntetéseket, illetve jutalmakat Szent István 
hetében, megfelelő ünnepély keretében fogja a 
kitüntetett, illetve megjutalmazott anyák kö-
zött szétosztani. 

A magam részéről súlyt helyezvén arra, hogy 
az Országos Stefánia Szövetség és a Magyar 
Anyák Szent Istvánnapi Bizottsága által meg-
indított mozgalom minél sikeresebb és minél 
eredményesebb legyen, utasítom a kir. Tanfel-
ügyelő urat, h ívja fel tankerületén működő ós 
közvetlen hatósága alá tartozó iskolák helyi 
hatóságait, hogy a nevezett szövetséget, illető-
leg ennek helyi szerveit a fentebb körülírt te-
vékenységükben a lehetőséghez és szükséghez 
képest támogassák. 

II . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Tisztelettel felkérem a Főtiszt. Egyházi Fő-

hatóságot, hogy fenti rendeletemet ezúton tu-
domásul venni és a bölcs főhatósága alá tar-
tozó iskolákra nézve hasonló értelemben intéz-
kedni méltóztassék. 

Budapest, 1935. évi július hó 18-án. 
A miniszter helyett: 
dr. Szily Kálmán s. k. 

államtitkár. 

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-

ter úr 1935. évi május hó 15-én 47.306/V. 2. ü. o. 
számú rendeletével gyakorlóiskolai tanítói vizs-
gálatok tar tását engedélyezte. A vizsgálatok a 
folyó év szeptember hónapjának második felé-
ben fognak a budapesti I. ker. állami tanító-
képző-intézet gyakorlóiskolájában megtartatni . 
Vizsgálatra jelentkezhetnek hosszabb tényle-

ges tanítói szolgálattal rendelkező állami, köz-
ségi és hitfelekezeti elemi iskolai férfitanítók. 
A vizsgálatra bocsátott jelentkezőknek a ki-
jelölt napon, 24 órával megelőzően kiadott téte-
lekről hat félórás tanítást kell tartaniok a nép-
iskola tantárgyainak kijelölt egész tárgyköré-
ből. Számot kell adniok rajzkészségükről, ének-
tudásukról és a kézimunkában való jártassá-
gukról, továbbá felelniök kell a népiskolai Tan-
terv, Tantervi Utasítások, a népiskolai tanítási 
módszer- ós vezérkönyvirodalom köréből feltett 
kérdésekre. 

A sikeresen vizsgázók az állami tanító- és 
tanítónőképző-intézetek gyakorlóiskoláiban meg-
üresedő állásokra elsősorban fognak alkalmaz-
tatni. A vizsgálat díjtalan, de a vizsgázóktól, 
sa já t költségükön, kétnapi budapesti tartózko-
dást tesz szükségessé. A vizsgálatra való bo-
csátás iránti kérvények folyó év szeptember 
10-ig a tanító- és tanítónőképző-intézetek kir. 
Főigazgatóságához (Budapest, V, Báthory-utca 
12, IV. em. 26, Kultuszminisztérium) nyújtan-
dók be. A kérvényhez mellékelni kell: anya-
könyvi kivonatot, a nyelvismeretről, irodalmi, 
társadalmi és egyéb tevékenységről szóló élet-
rajzot, zene-, rajz- és kézimunkakészségről ta-
núskodó esetleges bizonyítványokat, tanítói ok-
levelet, működési bizonyítványokat és az eset-
leges egyéb minősítésről tanúskodó okiratokat. 
A vizsgálatra jelentkezőknek a szükséges to-
vábbi felvilágosítást a kir. Főigazgatóság adja 
meg. 

Kir. Főigazgatóság. 

Könyvajánlás. 
A szerző neve: Sik Sándor. — A könyv címe: 

Magyar cserkészvezetők könyve, II . köt. — 
A kiadócég: Magyar Cserkész-Szövetség. — 
A megjelenés helye és ideje: Budapest, 1935. — 
A könyv alakja: negyedrét. — A könyv ára : 
3 pengő. — Az ajánlás középiskolák, tanító(nő)-
képző-intézetek, felső kereskedelmi és polgári 
iskolák tanári könyvtára számára való beszer-
zésre vonatkozik. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
A tanítók előléptetése. — Németh Sándor: Ol-
vasás és olvasmánytárgyalás. — Halmos Péter: 
Gyermekeink szünidei elfoglaltsága, — Gyar-
mathy Aurél: Aktivitás a számolás és mérés 
tanításában. — Vértes Miklós: A miskolci tovább-
képző tanfolyamon feldolgozott pedagógiai gon-
dolatok. — Iskolánkívüli népművelés, dr. Schö-
ner Ferenc: A dal nemzetnevelő értéke. — Gya-
korlati pedagógia, Drozdy Gyula: A Duna Dé-
vénytől Budapestig. — Külföldi tanügyi lapok-
ból. — Tudomány, irodalom, művészet. — Kül-
földi irodalom. — Külföldi szemle. — Pedagó-
giai szeminárium. — Hírek. — Hivatalos rész. 

— Pályázatok. — Hirdetések. 
A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 

Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 
Kiadja: a K. M. Egvetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-kőrút 6 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 



15. SZÁM N É P T A N Í T Ó K L A P J A É S N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 595 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
gzétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

Á kiadóhivatal. 

DöVÉNY róm. kat. iskolaszéke lemondás folytán meg-
üresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
10 értékegység, a többi államsegély. Pályázati határidő 
21 nap. Plébániahivatal, Felsőnyárád, Borsod m. (276) 

TORNYOSPÁLCA róm. kat, egyházközsége kántor-
tanítói állásra, a hirdetés megjelenésétől számított 21 
napi határidővel, pályázatot hirdet. Kötelező kántorpróba 
Tornyospálcán augusztus 23-án d. e. 9 órakor. Kérvények 
válaszboríték és bélyegek melléklésével a jékei róm kat, 
plébániahivatalhoz (u. p. Pap) küldendők. (279) 

SIÓFOK róm. kat, egyházközsége a nyugdíjazás foly-
tán megüresedett VII . sorszámú osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése 35% helyi javadalom, lakás-
pénz, a többi államsegély. Kötelessége díjlevél szerint. 
Csak kántorságban és énekoktatásban teljesen jár tas 
férfitanítók pályázhatnak. Ha ezen állás a pályázó hely-
beli kántortanítóval töltetik be, az így megüresedett 
kántortanítói állásra is beadhatók a pályázatok. A kán-
tortanítói állás javadalma: 3 szoba, 1 konyhából álló 
lakás, 13 kat. hold és 1253 négyszögöl szántóföld, 600 
pár után, páronkint 23 kg rozs és páronkint 30 fillér 
lélekpénz; a kegyúrtól 16 ürméter hasábfa az erdőn. 
A politikai községtől 200 pengő szénapénz. Az egyház-
község pénztárából 72 pengő borpénz és 420 pengő 
munkaváltság. Stóla. Ez 164 értékegység. Kötelessége az 
összes kántori teendők végzése, énekkarvezetés, a rábí-
zott osztály és a továbbképző tankötelesek tanítása. Pá-
lyázati határidő augusztus 27. Ugyanekkor fél 11-kor 
énekpróba. Plébánia, Siófok. (299) , , 

VAJDÁCSKA (Zemplén m.) ref. egyháza kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számí-
tott 21 napi határidővel. Javadalma: 36 értékegység, 
megfelelő államsegéllyel. Kötelességei: Presbitérium által 
meghatározott osztályok tanítása, belmissziói munkák-
ban való segédkezés, általában az egyházi törvény pon-
tos betartása, az énekkar és ifjúsági egyesület vezetése. 
Kérvényhez melléklendő lelkészi hivatal által kiállított, 
pályázó vallásos életét és missziói tevékenységét igazoló 
bizonyítvány. Állás 1935 szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kántorpróba pályázó költségén augusztus 11. Kérvény 
válaszbélyeggel küldendő az iskolaszékhez. (302) 

IVÁNCSA ref. egyháza pályázatot hirdet tanítónői 
állásra e lap megjelenésétől számított 21 napi határ-
idővel. Javadalom törvényszerű. Evangéliumi lelkületű, 
belmissziói munkára alkalmas, kántori gyakorlattal bíró., 
kezdőknél legalább egyévi eredményes gyakorlatot iga-
zoló tanerők előnyben. Hiányzó kántori képesítés három 
év alatti megszerzése kötelező. Személyes bemutatkozás 
határidőig előnyös és vasárnaponként: lehetséges. (273) 

VÖRÓSBERÉNY református egyháza kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számított 
21 napi határidővel. Javadalom 46 értékegységgel tör-
vényszerű. Kötelessége VI. osztály vezetése, ismétlősök 
oktatása, belmissziói munkákban segédkezés, lelkész eset-
leges helyettesítése, általában az egyházi törvények s a 
rendtartás pontos betartása. Kántorpróba augusztus 
25-én. Válaszbélyeggel ellátott kérvények iskolaszékhez, 
Vörösberénybe, u. p. Balatonalmádi, küldendők. Állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Énekkar vezetése fontos. 
(304) 

KECSKEMÉT th. város községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet egy nyugdíjazás folytán megüresedett és az eset-
leges áthelyezés során megüresedő pusztai tanítói ál-
lásra, a miniszteri engedély elnyerése esetén és az en-
gedélytől függővé téve, két belterületi tanítói állásra is. 
Mellékletek: Oklevél, szül. anyakönyvi kivonat, állam-
polgársági bizonyítvány, működési bizonyítványok, leg-
újabb keletű tisztiorvosi bizonyítvány, a családi állapo-
tot igazoló okmányok. Csak szabályszerűen felszerelt és 
felbélyegzett kérvényeket vesznek figyelembe. Pályázati 
határidő 1935 augusztus 24. A kérvényeket dr. Nvul 
Tóth Pál iskolaszéki elnök, városi tanácsnok, Városháza, 
címre kell küldeni. (305) 

GYULA református egyházának presbitériuma pályá-
zatot hirdet egy nyugdíjazás folytán megürült nőtanítói 
állásra. Az állás államsegélyes, a presbitérium az osz-
tálybeosztást szabadon eszközli s lakást természetben, 
vagy készpénzben ad. A tanítónő kötelessége a reá bízott 
osztály, illetve részben osztott iskola vezetése, vasárnapi 
iskolai leány- és nőegyleti munkában való segédkezés. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el, amennyiben az 
egyház ezen állást régebben szolgáló helyi tanító előlép-
tetésével töltené be, a pályázók közül megválasztott kö-
teles azon állást elfogadni, melyet a presbitérium részére 
kijelöl. A választás a nagyméltóságú vallás- ós köz-
oktatásügyi miniszter úr 69.030/1934. és 69.500/1934. 
számú rendelete figyelembevételével fog betöltetni, tehát 
csak azon pályázatok vétetnek figyelembe, melyeknél leg-
alább egy esztendő érvényes tanítói szolgálat igazolta-
tik. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 21 
(huszonegy) nap. Pályázatok Ref. Esperesi Hivatal, 
Gyula címre küldendők. (306) 

BERETTYÓÚJFALU község iskolaszéke az elsőszámú 
óvónői állásra, e lap megjelenésétől számítandó három-
heti határidővel, pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, 
természetbeni lakással. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek Szikszay Dezső iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
(287) 

BONYHÁD róm. kat. egyházközsége a nyugdíjazás 
folytán megüresedett I. sorszámú kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalom: 4 szobából álló utcai lakás, kert-
rész, 1469 D-Öl szántóföld, 32 q széna, 12 m3 tűzifa és 
100 aranykorona (9 egység); államsegélyes. A kommün 
alatti magatartás, valamint a katonai szolgálat igazo-
landó. Kötelességei a tanításon és kántoriakon kívül díj-
levélben lesznek felsorolva. Német nyelv ismerete szük-
séges. Az állás a választás jóváhagyása után azonnal el-
foglalandó. Próbaéneklés idejét a pályázókkal közöljük. 
Felszerelt kérvények róm. kat. plébánia, Bonyhád, Tolna 
megye, küldendők. (272) 

d & B ^ Hegedű, Harmónium, 
f É r " ? I Tárogató, Szakszofon 
í̂  1 9 >i íj Grammofon, Rádió 

^ ^ ' és az összes 
hangszerek 

/ V 7 v v f e ' ^ g i i ^ s h B B t j y ^ v v j S f t ^ l e g j o b b a k 
H l csakis itt a 
II " \ I glflil ^ S\\J m agyar 

^ J S \ | f f l l Sr , \ m gyárban 
l l i i l s b ^ i h r kaphatók. 

V . t TB—llL'^l ^StfÄ^ Részletet la. 
s f c ^ . . / a r n K \ \ M Kitüntet«! a «Hág Sss:t> államaiban! 

^raaTf líaff Művésziesen jav Hl 
§ V| Legjobb húrokat készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B u d a p e s t VIII , Rákóc i l . ú t 71. 

Á l j t f yz lk ingyen. Tanerőknek 10*/, engedm. ». Jut 



15. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I TÁJÉKOZTATÓ 
595 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 
Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zeneműveszeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 32 . sz. Árjegyzékemet. 

EGER római katolikus egyházközségi tanácsa, mint 
iskolaszék, pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán meg-
üresedett egy férfitanítói állásra. Javadalma működési 
évei után esedékes fizetés, melyből 15 értékegység és 
20% helyi javadalom, a többi államsegély és lakáspénz, 
illetve természetbeni lakás. Kötelessége: díjlevél szerint. 
Pályázati határidő a hirdetmény megjelenésétől számí-
tott 21 nap. Csak oly kiváló minősítésű okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak, akik legalább 10, de legföljebb 
30 éves működési időt, szívgárda, leventeoktatói, ifjúsági 
egyesületi, olvasóköri és énekkarvezetési képességet és 
működést, általában eredményes iskolánkívüli munkássá-
got is igazolnak. A megválasztott állását az egyház-
főhatóság jóváhagyása után tartozik elfoglalni. A sza-
bályszerűen felszerelt kérvények válaszbélyeges boríték-
kal Nóvák Sándor apát, kanonok, plébános, az egyház-
tanács elnöke címére küldendők. (280) 

GYÖNGYÖSSOLYMOS róm. kat. egyháztanácsa, mint 
iskolaszék, a nyugdíjazás folytán megüresedett ötödik 
számú férfitanítói állásra, ezen lap megjelenésétől számí-
tott 21 napi határidővel, pályázatot hirdet. Javadalma: 
10% helyijárulék, lakás természetben, a többi állam-
segély. Leventeoktatói képesség igazolandó. A pályázati 
kérvények szabályszerűen felszerelve a gyöngyössolymosi 
róm. kat. plébániai hivatalhoz küldendők. Visszaküldésre 
címzett és felbélyegzett boríték csatolandó. Hiányosan 
felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Az állás 
az iskolaév kezdetére elfoglalandó. (281) 

HOSSZÜPÄLYI református egyháza pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítóságra. Ja-
vadalom: lakás, tizenhárom hold szántóföld, tizennyolc 
mázsa rozs, két öl tűzifa. Értékegység: harmincnyolc. 
Államsegély. Kötelesség: rábízott osztályok vezetése, 
kántori teendők végzése, belmisszióban segédkezés. Pá-
lyázati határidő augusztus 15, állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Válaszbélyeget kérünk. Kántorpróba augusz-
tus 18-án, saját költségen. (285) 

NYÍRADONY róm. kat. népiskolájának II . számú ta-
nítói állására pályázók felszerelt, válaszbélyeges kérvé-
nyüket 21 napon belül küldjék róm. kat.. plébánia címére. 
Javadalom törvényszerű. Ha ez állásra a helyi kántor-
tanító választatnék, az ő 53 értékegységű állása kerül 
betöltésre. Mindkét állásnál: lakás természetben; java-
dalom, kötelesség díjlevél szerint. Kántori oklevél kí-
vántatik. (293) 

JÁNOSHALMA róm. kat. iskolagondnoksága a nyug-
díjazás folytán megüresedett IX. és XIV. számú férfi-
tanítói állásokra pályázatot hirdet. A IX. sorszámú ta-
nítói állás helyi javadalma 20%, törvényes lakbér, többi 
államsegély A megválasztandó köteles mindenkor az 
iskolagondnokság által megjelölt osztályt vezetni s a 
kántort betegség, hivatalos elfoglaltság esetén helyettesí-
teni, miért is a kérvényhez kántori oklevél csatolandó. 
A XIV. sorszámú, kisrátai kültéri férfitanítói állás helyi 
javadalma 20%, természetbeni lakás kerttel, többi állam-
segély. Ez állásra megválasztandó köteles I—VI. osztá-
lyokat vezetni. Vidéki pályázók okmányaik visszaküldé-
séhez — saját érdekükben — pontosan címzett és fel-
bélyegzett borítékot csatoljanak. Ha a hirdetett állá-
sokra helybeli véglegesített tanerő választatnék, akkor 
azok állását töltjük be. Pályázati határidő a megjelenés-
től számított 21 nap. Kérvények a jánoshalmai esperesi 
hivatal címére küldendők. (274) 

NÁRAI egyházközség képviselőtestülete pályázatot 
hirdet, a rk. iskolájához osztálytanítói állásra. Java-
dalma államsegélyből 60 százalék, a többi helyi javada-
lom. Lakás természetben. Pályázati határidő augusztus-
18. Választás augusztus 25. Az állás betöltésénél a nyug-
díjas tanerők és a- legalább egyévi eredményes szolgá-
latot igazoló kisegítő tanítók előnyben részesülnek. Az 
osztálytanító a kántoriakban segédkezni tartozik. A pá-
lyázatok a következő címre adandók be: Plébániahivatal, 
Nárai. (325) 

POLGÁR-tikostanyai és fövenyeshátpusztai ura-
dalmi iskolához tanítói állásokra az egri főkáptalan pá-
lyázatot hirdet. Előbbi férfitanítói, utóbbi nőtanítói 
állás. Javadalom törvényszerű, lakás természetben. Ha-
táridő augusztus 15. Kérvények szabályszerűen felsze-
relve, Főkáptalani Jószágkormányzóság, Eger címre kül-
dendők. (270) , 

GEL EJ megüresedett ref. II. tanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Javadalom 10 magyar hold föld, 8 méter 
keményfa, 210 pengő, lakás. Értékegység 34. Határidő 
e lap megjelenésétől 21 nap. Csak férfiak pályázhatnak. 
Kántori oklevéllel előnyben. Hívás nélkül megjelenés a 
pályázatból való kizárással jár. Kérvények Gelej (Bor-
sod m.), iskolaszéki elnökhöz küldendők. (294) 

ZSIIilíIK evangélikus leánygyülekezete pályázatot hir-
det levita tanítói állásra. Fizetés: 49 értékegység és 
lakás. Kötelességei: a mindennapi tankötelesek, ismétlő-
sök tanítása, istentiszteletek tartása. Csak kántori ok-
levéllel bíró, németül tudó tanítók pályázhatnak. Pályá-
zati határidő három hét. A választás csak a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak az állás 
betöltését engedélyező hozzájárulása után ejtetik meg. 
A felszerelt kérvények, válaszbélyeg melléklésével: Klen-
ner Adolf evang. lelkész, Bátaapáti, küldendők. (295) 

EGEKLÖVŐ ref. egyháza pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra. Java-
dalma : Természetbeni háromszobás lakás a melléképüle-
tekkel és 67 értékegységet képező természetbeni járandó-
ság. Díjlevél átalakítás alatt. Megválasztott a törvényes 
változtatásokat tartozik elfogadni. Kötelessége: A rá-
bízott két osztályban tanítani, énekkar vezetése, lelkész-
helyettesítés és belmissziói munkákban segédkezni. Pá-
lyázati határidő augusztus 20. Pályázók költségvissza-
térítésre igényt nem tarthatnak. Átköltözködés saját költ-
ségen. A javadalmi 22 kat. hold föld adóját javadalmas 
fizeti. A lakás csak november 1-én foglalható el. Pályá-
zati kérvények a ref. egyház címére küldendők válasz-
bélyeg melléklésével. Orgona- és énekpróba augusztus 18. 
(289) 

BOLDOG (Pest megye) róm. kat. elemi iskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett II. számú tanítói ál-
lásra pályázatot hirdetünk. Az állás javadalma: termé-
szetbeni lakás, hat hold föld haszonélvezete hat érték-
egységben és a törvény szerint járó fizetés. B-listás, 
nyugdíjas és legalább egy évi eredményes szolgálatot 
igazoló kisegítő tanítók előnyben. Kezdők segédtanítóul 
alkalmaztatnak. A kántorságban teljes jártasság és le-
venteoktatói oklevél szükséges. Köteles a népművelést, 
valamint a továbbképző gazdasági ismétlőiskola vezetését 
ellátni. Kérvények 21 nap alatt, válaszbélyeggel ellátva, 
a boldogi plébánia hivatalba küldendők. (312) 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépftő 

Budapest VI, Lőportárm. 14/b. 
Telefonhívó: 16-8—40. 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí« 
tést, hangolást, homlokzatsípok készí» 
réséi izakszerü és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 
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Angster József és Fia 
orgona> és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények ! 

VILLANY róm. kat. egyházközségének képviselőtestü-
lete a nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése javadalmi jegyzőkönyv 
szerint. Kötelességei díjlevél szerint. Német nyelv tu-
dása okvetlenül megkívántatik. Amennyiben az egyház-
község képviselőtestülete a kántortanítói állásra a helyi 
tanítók valamelyikét választja meg, az így megüresedett 
állást a többi pályázó közül nyomban betölti, amennyi-
ben ezek kérvényükben kijelentik, hogy az esetleg meg-
üresedő osztálytanítói állásra is pályáznak. A válasz-
bélyeggel ellátott kérvények a róm. kat. hitközség elnö-
kének címére, Villányra küldendők. Pályázati határidő 
augusztus 14. Az állás szeptember 1-én foglalandó el. 
(292) _ 

HAJDÚSZOBOSZLÓ m. város községi iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett köz-
ségi tanyai iskolai tanítói állásra. A javadalom törvény-
szerű, természetbeni lakással. Pályázhatnak ref. vallású 
férfi tanerők. Kötelességek az 1—6. vegyes osztály ©s 
ismétlő iskola tankötelesek tanterv szerinti tanítása, to-
vábbá a leventék oktatása és a ref. vallású növendékek 
hitoktatása külön díjazás ellenében. Az állás 1935. évi 
szeptember hó 1-én foglalandó el. A pályázat benyújtá-
sának határideje a hirdetmény megjelenésétől számított 
21 nap. Okmányok visszaküldésére válaszbélyeg mellék-
lendő. Felszerelt pályázati kérvények dr. Márton Gábor 
polgármester, községi iskolaszéki elnök, Hajdúszoboszló 
címre küldendők. (317) 

SARKAD református egyháza pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Lakás 
természetben, fizetés az illetményhivatal útján törvény-
szerű. Kötelességei mindazok, melyek az E. T. V. tc. 
20. §-ban benne foglaltatnak és ezenkívül orgonista-
kántor állandó helyettesítése s énekkar vezetésében se-
gédkazés. Személyesen csak azok jelenjenek meg saját 
költségükön, akiket a presbitérium meghatározott időre, 
bemutatkozásra és orgonázásra felkér. Más időbeni meg-
jelenés kortéziának minősíttetik és kizáró okot képez. 

Pályázatok felülbírálása a 69.500/1934. VI. sz. vkm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével történik. Pályá-
zati határidő e hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Választás után az állás azonnal elfoglalandó. Kellően 
felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények Refor-
mátus Iskolaszék, Sarkad (Bihar m.) címre küldendők. 
(324) 

ÜJSZASZ róm. kat. egyházközsége pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Java-
dalma: lakás természetben, 17 kat,. hold szántóföld. 
Helyi javadalma 25 értékegység. Mindennemű adót a ja-
vadalmas fizet. Gazd. továbbképző tanítása, szükség ese-
tén Szívgárda vezetése kötelező. Pályázati határidő e lap 
megjelenése után 10 nap. (313) 

BALSA gör. kat. egyházközsége nyugdíjazáe folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom díjlevél szerint. Helyi értékegység 30. Pályá-
zati határidő aug. 21. Választás augusztus 26 án, meg-
jelenés kötelező. Énekpróba augusztus 26-án 9 órakor. 
Lelkészi hivatal. (314) 

AJAK (Szabolcs) gkath, kántortanítói állására pályázat 
hirdettetik. Javadalma: természetbeni lakás, 14 h. 1027 
• -öl föld, párbér, stóla, 29 értékegységben. Kötelessége 
díjlevél szerint. Zenetudás kötelező. Útiköltség megtérítés 
nincs. Pályázati határidő aug. 15. Kérvények iskolaszéki 
elnökhöz, Ajak küldendők. Iskolaszék. (326) 

RAKAMAZ község iskolaszéke pályázatot hirdet halá-
lozás folytán a községi elemi iskolánál megüresedett 
V. sorszámú tanítói állásra. Pályázhatnak magyar ho-
nos róm kat. vallású okleveles férfitanítók. A pályázat-
nál a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 69.030— 
1934. VI. Ü. sz. és a 69.500—1935. VI. Ü. sz. rendeletei 
értelmében a korábban végzett pályázók a későbben 
végzettekkel szemben, valamint a már helyettesi vagy 
kisegítői szolgálattal rendelkezők előnyben részesülnek. 
Az állás helyi javadalma a mindenkori kezdő tanítói 
illetmények 20%-a és törvényes lakbér. Dalárdavezetés-
ben, leventeoktatásban való jártasság, nemkülönben 
tanonciskolában való működés megkívántatik. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő a hir-
detés megjelenésétől számított három hét. Kérvények 
községi iskolaszékhez, Rakamaz, küldendők. (275) 

LETENYE róm. kat. egyházközsége a megüresedett 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. A pályázati kérvé-
nyek határideje augusztus 20. A később érkező pályá-
zatokat figyelembe nem veszem. Javadalom a minden-
kori törvényes tanítói fizetés. A kellően felszerelt és vá-
laszbélyeggel ellátott kérvények Róm. kat. Plébánia Hi-
vatal, Letenye, küldendők (322) 

LOVASZPATONA evang. egyházközsége kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Javadalma törvényszerű. 
Kellően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kérvények 
a megjelenéstől számított tíz nap alatt a lovászpatonai 
evang. lelkészhez küldendők. (313) 

Most célszerű 
megrendelni 
minden elemi«, iparos« és 
k e r e s k e d ő i t an o n c i s k o l a 
törzskönyvi*, oktatási=, keze= 
lési=, számviteli= és egyéb 

hivatalos 
nyomtatván ya it 

nehogy tanév elején torló« 
dás álljon be. 
Ny omtatvány^árjegyzéket és 
rendelö=levelezőlapokat kívát 
natva azonnal bérmentve küld 

A 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A 
BUDAPEST VIII, MÚZEUALKÖRÚT 6. SZÁM 



15. SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I TÁJÉKOZTATÓ 
595 

MISKOLC református elemi iskolájánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
Fizetés törvényszerinti természetbeni lakással. Köteles-
ségei az iskolaszék által reá bízott osztály vagy osztá-
lyok vezetése, megbízás esetén orgonista-énekvezéri teen-
dők ellátása, énekkar-vezetés, az egyház hitéleti és sze-
retet munkáiban cselekvő részvétel. Pályázatok 69.500— 
1934. VI. V. K. miniszteri rendelet figyelembevételével 
adhatók be. Belmissziói gyakorlat elfogadhatóan igazo-
landó. Magasabb zenei képesítés előnyös. Létszámcsök-
kentés folytán nyugdíjazottak előnyben részesülnek. Az 
állást folyó évi szeptember 1-én kell elfoglalni. Kérvé-
nyeket református iskolaszéki elnökség Miskolc, Palóczy-
utca 35. kell küldeni, válaszbélyeggel ellátva. Határidő 
e hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap. Iskola-
szék. , (319) 

HERNÁDSZENTANDRÁS e lapok 14. számában, 243. 
szám alatt meghirdetett pályázat határidejét hét nappal 
meghosszabbítja. (307) 

KISKŰNFÉLEGYHÁZA város róm. kat. egyházköz-
sége nyugdíjazás folytán megüresedett két belterületi 
tanítói állásra —• vagy ha ezek külterületen működő ta-
nítókkal töltetnének be, úgy két külterületi állásra •— 
pályázatot hirdet. Fizetése törvényszerű. Pályázati határ-
idő e lap megjelenésétől számított három hét. Kezdő-
tanítók segédtanítókként alkalmaztatnak. A szabálysze-
rüleg felszerelt kérvények a róm. kat. iskolaszék elnök-
sége címére küldendők. (321) 

BESENYŐTELEK (Heves megye) róm. kat. iskola-
széke, a nyugdíjazás folytán megüresedett IV. számú ta-
nítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 20 száza-
lék helyi járulék, lakás, a többi államsegély. Kötelessége 
díjlevél szerint. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
kellően felszerelve a 69.870/1933. és a 69.030/1934. VI. 
sz. VKM. rendelet szemmeltartásával megcímzett válasz-
bélyeges borítékkal ellátva küldendők fenti címre, meg-
jelenéstől három hétre. (318) 

PÉCS izraelita hitközségi iskolaszéke pályázatot hir-
det négytanítós elemi iskolájánál haláleset folytán meg-
üresedett tanítói állásra, az állami iskolákra érvényes 
javadalmazással. Olyan férfitanerők ajánlkozzanak, kik 
a zsidó iskolai tanítás-nevelés egész területén kellő rá-
termettséggel és készséggel bírnak. Kántortanítók előny-
ben részesülnek. Kellően felszerelt ajánlatok e hirdetés 
megjelenésétől számított három héten belül Roboz Miksa 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (316) 

ÖCSÉNY-szőlőhegyi községi iskola iskolaszéke a nyug-
díjazás folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés államsegéllyel törvényszerinti. Köteles-
ség: a mindennapi és ismétlő iskolában tanítás, iskola-
szék utasítása szerint. Állás szeptember elsején elfogla-
landó. Csak katonaviselt, róm. kat. vallású, férfitanitók 
pályázhatnak, akik katonai szolgálatuk eltöltését igazolni 
tartoznak. Leventeoktatói bizonyívány is melléklendő. 
Pályázati határidő a pályázat megjelenésétől számított 
27 nap. Pályázati kérvények szabályszerűen felszerelve, 
válaszbélyeggel Szilágyi Béla református lelkész, iskola-
széki elnökhöz öcsény, Tolna vármegye küldendők. (288) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

,Érseki Leánynevelő Intézet, Jászberény. Polgári leány-
iskolába bentlakó növendékeket a legjutányosabb díjért 
felveszünk. Érdeklődőknek prospektussal készségesen szol-
gálunk. (298) 

OKLEVELES tanítónőt keresek szeptember 1-ére. Né-
met tudás előnyben. Rudics Zoltánné, Herencsény. Posta 
Cserhátsuránv. (290) , 

CSERÉLEK szép, hegyes, erdős, olcsó, fővonal melletti 
községből „állami tanítónővel". (315) 

HELYETTESÍTÉST vállal jól képesített református 
kántortanító útiköltségért, ellátásért. Lovas Gábor, Nád-
udvar. (300) 

KARTÄRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak, Mendöl Ernőné. 

á Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

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 Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . B u d a p e s t VII , Klauzál»utca 3 5 . sz BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

KATOLIKUS tanyai új iskolától cserélnék. 100%-os 
államsegély, 2 hold ingyenföld. Kiss,. Kiskunmajsa, Köm-
pöc. (283) 

NAGYKÖZSÉG minden előnyével bíró tanyai községi 
jellegű állását elcserélné ref. vallású tanítónő, férfival 
vagy nővel. Jelige: „Jól honorálom". (284) , 

EGY GYÖNYÖRŰEN rendezett Szeged-környéki nagy 
községből sürgősen cserélne állami tanítónő hegyvidékre. 
Természetbeni gyönyörű lakás, nagy kert, olcsó meg-
élhetés. Cím: Varga Erzsébet, Budapest, Apponyi-tér 1. 
(286) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

KÖRÖSPARTON, modern tanyai, osztatlan iskolától 
— szép lakás, strandfürdő, méhészkedésre, gazdálkodásra 
kiváló alkalom, kitűnő műút a 2/4 km-nyire levő, gim-
náziummal bíró járási székhelyre, neveltetési szempont-
ból előnyös —• cserélnék ref. vagy községi tanítónővel 
többerős iskolához. „Lelkiismeretes" jeligére a kiadóba. 
(297) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

CSERÉLNÉK Budapest mellől nagy városba. „Állami 
tanító" jeligére. (296) 

PESTSZENTLŐRINCIRŐL Újpestre, Kispestre, Pest-
szenterzsébetre azonnal „cserélnék" jeligére. (271) 

ÚJ KONCERT-PIANINÓK, zengzetes zongorahanggal, 
modern, legjobb minőségben, fizetéskedvezménnyel Hőrl 
Nándor cégnél. Budapest II . Török-utca 8. (nyolc). 

CSERÉLNE II. lakbérosztályú megyei székhelyről 
Újpest, Pestszenterzsébet, Kispest, Miskolcra állami 15 
tanerős iskola igazgatója. Ajánlatok „Dunántúlt" jeligére 
a kiadóhivatalba. (303) 

ALKALMI árban eladó kétmanuálos Angster-orgona, 
harmóniummal cserélhető. Remington-írógép, varrógép, 
női kerékpár. Méhészetet, mézet, ültetni finom szőlő-
vesszőt vennék. Weszeli Margit, Szentes. (277) 

BARAKOVIYS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N A T 
átép í tést , homlokza t i s ípoka t , 
m i n d e n n e m ű jav í tást a leg-
m é r s é k e l t e b b á ron vállal. 
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DEMÉNY IMRE OROONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTÖ 
BUDAPEST VI, LÁZÁRSUTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást 
m é l t á n y o s á r o n vá l l a l . 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! 

elsőrangú kivitelben, 
állandóan raktáron. 
K é r j e n árj egyzéket! 

CSERÉLNÉK római katolikus tanítói állásommal. 
Ajánlatokat „Sürgősen" jeligére, kiadóba. (235) 

ELADÓ egy 10 szóló és 9 mellékváltozatú, kétmanuá-
los, redőny- és generálcrescendóval szerelt pneumatikus 
orgona Barakovits orgonaépítő cégnél, Rákospalota, Páz-
mány-utca 72. (278) , 

HARMÓNIUM, kifogástalan, erőshangú, száznegy-
venért eladó. Nagymező-utca 28, földszint 20. (301) 

HARMÓNIUM egyszázötvenért, 10 regiszteres csikágói 
orgonaharmónium, 14 regiszteres orgonaharmónium, zon-
gorák, pianinok legolcsóbban; részletfizetés. Tipold zon-
gorakészítőnél, Rákóczi-út 61. (282) , 

PAR HÓNAPIG használt, ötoktávos, kilencregiszteres 
harmónium, oktáv kopulákkal, 350-ért eladó, Budapest, 
VIII , Nagytemplom-utca 21, 1. 10. (269) 

CSERÉLNE állami, községi evangélikus tanítóval pro-
testáns iskolai református tanító. Gimnázium 30, polgári 
10 perc vonaton. Fizetés pontos. Mellékes. Bory Ferenc, 
Csengőd. (308) 

KÉTTANERŐS állami iskolától férfitanító bárhová 
cserél. Félnapos tanítás. Jelige: „Dunántúlról". (309) 

CSERÉLNE áll. tanerő családi okból 28.000 lakosú, 
gimnáziumos, tanítóképzős, gazdasági középiskolás al-
földi nagyközségből a főváros környékére. Kováss János, 
Budapest, Héderváry-utca 44. (310) 

CSERÉLNE Miskolc közeléből róm. kat. kántortanító, 
mellékesekkel. Értékegység 10. Jelige: „Kényelmes". 
(311) 

CSERÉL református osztálytanító községivel, pontos 
fizetés, mellékes, fővonalmenti nagyközségből hasonló-
val, „Községi" jeligére a kiadóba. (320) 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K Á C S BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A BULCSÚ.U. 7. 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 ^ h m ^ h b 

Gyártanak: fizikai, kémiai, természet: 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékün. 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorla< 
tok című műve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával fog» 
lalkozó tanítónaki 

Az új tanévre szükséges 
mindennemű író* és irodaszert, 
papírt, tintát, tollat, irónt stb. isko* 
lai felszerelési tárgyat, taneszközt 

TANSZEREKET 
megkönnyített fizetési feltételek 
mellett 

elsőrendű minőségben 
legolcsóbb áron 
szállít a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
T A N , ÉS ÍRÓSZEROSZTÁLYA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMSKÖRÚT 6. SZÁM. 

A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
es 

„ B E N C Z Ú R " F E S T E K E T 
Ha jót akar, ezeket k é r j e ! 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T A R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi.út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 

Hirdetésekei felvesz 
a Kiadóhivatal 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfótől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

Csak legújabb kiadása 
modern fal i térképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagy iskolai politikai falitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26 — 
Magyarország új plasitikm hatású hegy-víi-

rajii falitérképe. Nagysag 116 X 169 cm . . 28 — 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 26 — 
Enrópa ÚJ plasitikns hatású hegy-vfirajzi 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 2«-— 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121X170 cm 26 — 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

BUDAPEST IV, KAMERMAYER K Á R O L Y T . 3 

LOPOf GYULA Bndapesfm' Bécsi'űt 8$. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütSk és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05. 

R I G L E R J Ó Z S E F E D E 
PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P ÉS K O Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt» 
mányú rajztáblák, háromszögekés vonal« 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

M E G J E L E N T 
A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K 
sorozatának 13. kötete 

D R O Z D Y G Y U L A : 

HELYESÍRÁS 
ÉS NYELVI MAGYARÁZATOK 

AZ V.-VI. OSZTÁLYBAN 
Á R A 7 P E N G Ő 
Mint az eddig már megjelent köteteket, ezt is készséggel 
szállítja kedvező részletfizetésre is a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A K IADÓHIVATALA 
B U D A P E S T , V I I I . KER., M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. SZ. ( G Ó L Y A V Á R ) 

22 681. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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68. ÉVFOLYAM. 16, SZÁM. 1935. AUGUSZTUS 15, 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S 1 T A J É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ö S E G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: a6-8-l8. 

V ' I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VII I . ker.. Múzeum-körűt 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T/* E Z 1 R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

p L Ö F I Z E T É S egész évre g-6o P, negyedévre 2'40 P. Egyes szám 
•*-' ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
820—4—106/1930, VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dlj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

• L T I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. ' / . oldal 85 P , ' / . oldal 50 P, 
*/• oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal dmére előre fizetendők. 

SZEWT I S T V Á N M P J Á H 
írta : Dr. KÓSA KÁLMÁN 

Pár nap még s újból itt van a legszebb 
inagyar ünnep: István király napja. Elő-
kerülnek a ládafiából, a gondosan elzárt 
szekrényekből a mindenrendű és rangú lin-
neplőruhák. Csonkaországunk minden részé-
ből fővárosunkba sereglenek az árva magya-
rok tízezrei, liogy testileg és lelkileg ünnep-
lőbe öltözve hódoljanak az első Szent király 
emlékének, könyörögjenek azért, mutassa 
meg a csodálatosan épenmaradt Szent Jobb, 
ez a nemzetet teremtő áldott kéz a biz-
tos és boldog magyar jövendőbe vezető utat. 

Hódol ez a jobb sorsra érdemes nemzet első 
királya, állami létének megteremtője, törté-
nelmének legnagyobb, modem értelemben 
vett reformere, a magyar lélek újjáalkotója, 
nevelőatyja előtt. 

Első Szent királyunk emlékének ünneplé-
sében társadalmi és felekezeti különbség nél-
kül egységes az egész nemzet, de elsősorban 
ünnepel ennek a nemzetnek oktató és nevelő 
gárdája. Ünnepelnek azok, akik a magyar lé-
lek épségééit, felelősek, akik hivatottak arra, 
hogy ezt a lelket egy újabb évezred küzdel-
meire felvértezzék, megacélozzák. Abban a 
kiváltságban, hogy Szent István emléke előtt 
elsősorban hódolhatnak, a nemzet nevelőivel 
osztoznak mindazok, akiknek hivatásuk a ne-
velő munka előfeltételeit megteremteni, za-
vartalanságát biztosítani és ennek a munká-
nak tökéletességéről, átütőerejéről, magyar-
ságunk örök eszméinek szolgálatába állításá-
ról gondoskodni. 

A magyar lélek munkálói és alakítói Ist-
ván király napján magukbaszál Iva forgatják 
történelmünk lapjait, visszaszállnak időszá-
mításunk első évezredének fordulójához, 
hogy tágranyilt szemmel csodálják egy 
messze keletről idegen nemzetek közé csöp-
pent kis nép Istentől kiválasztott királyának 
emberi méreteken túlnőtt alakját, évezredek 

horizontját átfogó államalkotó, nemzetala-
kító munkáját. 

Csodáljuk azt a nagy magyart, aki meg-
ihletve Cluny monostorából kiáradó új szel-
lemi irányzattól, Krisztus földi birodalmá-
nak kiépítését tűzte ki célul s ezt a célt nem-
zeti létünk biztosítása, a magyarságban rejlő 
szellemi és erkölcsi erők kiművelése útján 
kívánta elérni, aki saját fennkölt személyé-
ben mutatta be a kereszténnyé és európaivá 
lett magyar típusát; azt a nemesveretű ma-
gyart, akinek egyéniségét nem a széthúzás 
szitása, az egyéni érdekek kergetése, hanem 
a köznek önzetlen szolgálata, az egymást tá-
mogató, céltudatos és csüggedést nem ismerő 
munka jellemzi. 

Tanulni akarnak a minden idők legna-
gyobb nemzetnevelőjétől, akinek érdeklődése, 
alkotó tevékenysége nem szorítkozott egyes 
kiválasztott munkaterületekre, hanem kiter-
jedt minden térre, amelyen az egyetemes ke-
reszténységnek, a magyarság nemzeti érde-
keinek szolgálni kellett és lehetett. Térített 
és oktatott, tudóst és papot nevelt, szegényt 
és beteget istápolt, szervezett és igazgatott, 
hogy ihletett, kulturális, politikai és gazda-
sági munkája szintéziseként kivirágozzék az 
ú j magyar lelkiség és ennek koronájaként 
nyugat bástyája, a hatalmas keresztény ma-
gyar birodalom. 

De trianoni magyarságunk nevelői külö-
nösen tanulni akarnak Szent Istvántól, mint 
a reformerek eszményképétől, akinek meg-
adta az Úr azt a kivételes kegyelmet, hogy 
le tudja mérni minden lépésének súlyát, hord-
erejét és hogy a századokra szóló reformok al-
kotó lázában se szoruljanak cselekvő kezeire 
a jelszavak bilincsei. Az újítást öncél helyett 
a jövőalakítás eszközének és feltételének te-
kintve, nem pusztította el a régi magyar in-
tézményeket, nem irtotta ki az ősi szokáso-

emi M 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK 
19*1 I 
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Szent István király. 
(A Betűország ötödik és hatodik virágoskertjéből.) 

kat; csak ott rombolt, ahol az öreg falak om-
ladoztak, rombolt azért, hogy a roskatag pil-
léreket minden viharral dacolni képes teher-
bíró oszlopokkal cserélje ki. Szerető gondos-
sággal ápolta az ázsiai magyar tölgy egész-
séges törzséi, virágzó ágait, de beléjük ol-
totta a keresztény szellem, az európai mű-
veltség dús koronát ígérő nemes ha j t á sá t ' 

hogy ebből a hajtásból sarjadó lombsátor-
ban fészket verhessen a magyarság nagyra-
hivatottságának gondolata, a magasabb-
rendű, természetfölötti élet szépségeit ku-
tató, kereső vágy. Ebben a fészketvert nem-
zeti öntudatban, a szebb, tökéletesebb utáni 
vágyban találta s alkotta meg azt az örök 
lendítő erőt, amely nem hagyhatja cserben 
soha nemzetét, amely folyton él, munkál, al-
kot, amely az egymást felváltó nemzedékek 
sokaságán keresztül feltartózhatatlanul viszi 
előre a magyart. 

István király napján magába szállva kö-
nyörög az Egek Urához ennek a nemzetnek 
minden nevelője, jövendőjének valamennyi 
munkása, hogy méltóan és eredményesen 
szolgálhassa első királyának gondolatát. Kö-
nyörög azért, ihlesse meg az Ö megingatha-
tatlan akarata a reálitásokkal mindig szá-
moló, hatalmas, nevelő, szervező, építő ereje. 
Könyörög azért, mert tudja és érzi, hogy ki-
tartásától, munkájának jóságától, áldozatra 
készségétől függ nemzeti fennmaradásunk, 
ezen múlik, sikerül-e az ú j honalapítás, si-
kerűbe a nemzet erényeit, ősi értékeit any-
nyira felfokozni, hogy múltjához méltó he-
lyet verekedhessen ki magának az új, suga-
garait reá nehezen osztó európai nap alatt. 
Ez a nap borús volt Szent István uralkodá-
sának idején, viharral telített fellegek takar-
ják el ma is. Szent István sziklánál szilár-
dabb hitével, acélnál keményebb akaratával 
azonban mégis mosolyt tudott varázsolni a 
magyar égre. Reméljük, hisszük, tudjuk, 
hogy nyomdokain járva, ez a csoda meg fog 
ismétlődni: kiderül ismét a magyar égbolt s 
Európa napja újból fényben s melegben 
fogja füröszteni megalázott, tenger szenve-
déstől megkínzott, de a megpróbáltatások 
súlya alatt sem megtört magyar nemze-
tünket. 

A MODERN KÖZÉPISKOLA 
Ir ta: DELI LAJOS 

Szokásom, liogy ha szakdolgot olvasgatok — s 
csakis akkor —, nagyritkán aláhúzok egy-egy 
í'ontosabb szót, gondolatot. De néha lapokon át 
nincs aláhúzás, bár értékes az olvasnivaló. 

De mi van velem ma? Jelen olvasmányom 
már majd csupa aláhúzás és a megelégedést, 
helybenhagyást, sőt örömöt jelző, az oldal szé-
lére rajzolt vékony felkiáltójel. Mi ez az olvas-
mány1? 

Ez bizony egy miniszteri rendelet s annak 
utasítása. Hogy lehet az, hisz legtöbbször szá-
raz, hivatali stílusban van az efféle „mű" meg-
írva"? De a 3000/1935. ein. VKM. sz. rendelet ta-
nítói szenmék és értelemnek nagyszerű olvas-
mány és képzeletet gyönyörködtető írásmű! 
Egyszerűség, természetesség, ember- (gyermek-) 

és hazaszeretet, igazi bölcseség cseng ki e sab-
lonmentes rendeletből, illetve utasításból. 

Ez a rendelet pontot tesz az 1935 óta, tehát 
mintegy 10 éve húzódó és ölök vitát jelentő 
ügyre, témára, amely úgy szólt, hogy a nép-
iskola és középiskola között nincs tanítás-
anyagi és módszertani kapcsolat. 

Igaz, hogy nem voll, de inost már lesz! 
Tudott dolog, hogy a népiskolai ú j tanterv 

óta középiskoláink részéről állandó volt a pa-
nasz, hogy a középiskola nem idomul a népisko-
lában bevezetett modern tanítási eljárásokhoz, 
tehát a gyermekeknél igen nagy a zökkenő a 
középiskolába lépéskor. 

Igaz, hogy a középiskolai tanári kar, különö-
sen a megváltozott népiskolai munka iránt is 
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érdeklődők, sokat módosítottak tanítási eljárá-
sukon 1925 óta is, a tanterven is történtek némi 
változtatások, mégis elmondhatjuk, hogy a vi-
tára okot adó helyzet valóban fennállott. 

De az elvek harca e téren is eldöntetett! A 
fentebb jelzett miniszteri rendelet, illetve az 
ahhoz fűzött utasítás, egyenesen előírja immár 
középiskolában is, hogy a modern, bevált s a 
tanulók lelki adottságát figyelembe vevő mó-
don kell tanítani a középiskolák, most már egy-
ségesen: gimnáziumok és leánygimnáziumok I. 
osztályaiban is. És ez a mód teljesen azonos a 
népiskolai tanítási móddal, aminthogy nem is 
leEétTaz más, hisz a gimnázium I. osztályos ta-
nulói ugyanazon életkorú gyermekek, mint a 
mi népiskoláink V. osztályú növendékei. 

Mi. tanítók, az ú j tanterv megjelenése után 
négy-öt évig kétkedtünk, vitatkoztunk, kísér-
leteztünk az ú j módszermezőkön, mire lel-
künket megnyugtató módon hívei lettünk an-
nak. Nem csoda, hisz beidegződött szoká-
sok megdöntését, meggyőződések átalakítását 
jelentette az nekiink is. Ez a kétkedés, vitatko-
zás, most a középiskolák berkeiben lesz meg-
figyelhető. Lesznek, akik örömmel üdvözlik a 
változást, lesznek, akik nemzeti szerencsétlen-
séget, kultúrahanyatlást és niiniindent fognak 
vele kapcsolatban emlegetni. De a végső ered-
mény itt sem lehet kétséges! Győzni fog az ú j 
szellem, hisz annak minden részlete ki van im-
már próbálva! 

E rendelet az osztályfőnöki órát, mit az el-
múlt évben vezettek be az I. osztályba, az idén 
már a II . osztályban is kötelezővé teszi, anyagát 
az 1. osztályban pedig részletesen megszabja. 
Kz anyagból látjuk, hogy az osztályfőnöki óra 
nem afféle „potya" óra lesz, amelyre nem kell 
a diáknak készülnie, hanem igazi, lelki neve-
lési, jellemalakító óra lesz az, ha gyermeksze-
reío. atyai jóindulatú, melegszívű tanár t a r t j a 
azt. Ezt az osztályfőnöki órát éppen azért én 
nem a „soros" tanárnak adnám, hanem a leg-
kiválóbbnak, aki azt ambicionálja. 

Micsoda ú j dolgok vannak ez óra anyagában! 
Például: meg fogják magyarázni, tanítani a 
kezdő kis diáknak, hogy hogyan tanuljon. 
Együtt tanulnak 1—2 leckét a tanár úr vezeté-
sével. Istenem, milyen más ez, mint eddig, mi-

. kor már itt elhullott sok-sok kis diák, akik kö-
zött talán csak volt tehetséges is, mert „tanulni" 
(értsd emlékezni) nem tudott. 

Az osztályfőnöki óra nevelési óra. Ennek az 
elrendelése talán legnagyobb értéke a rendelet-
nek. Hisz mondhatnánk, hogy a nevelési célt a 
középiskolában is, mint a népiskolában, min-
den tanítási egységnél munkálnunk kell. Azon-
ban a középiskolában fokozatosan több és több 
az olyan tanítási egység, bár nem a legalsóbb 
osztályokban, amely már tudományos színezetű, 
a napi élettől elvont. Ezeket tehát az erkölcs 

: és jelleni nevelési céllal logikusan kopcsolatba 
hozni már nehéz volna. A nevelés, jellemkép-
zés elve pedig igen fontos. 

Az osztályfőnöki orán a tanulók lelkiségét 
ismeri meg az osztályfőnök. Önismeretre, lelki-
ismeretvizsgálatra taní t ja őket. Báralí , test-

véri érzésre, hazafiságra, vallásosságra neveli. 
S mindez lecke nélkül, a tanulók életéből vett 
példák alapján! 

Gratulálunk és lélekben magunkhoz ölelünk 
minden magyar tanárt, aki ezt, az eddig nép-
iskolai utat eredményességgel fogja járni! A 
középiskolát végzettekből egy jobb, nemesebb 
embertípus kitermelését várjuk tőle! 

Hogy a rendelet az I. osztály többi tárgyai-
nál is milyen helyes, a mieinkkel azonos elve-
ket állít fel módszeresség szempontjából, a r ra 
csak 1—2 példát jegyzek itt fel. 

A magyar nyelv és irodalomnál azt mondja 
az utasítás, hogy „ . . . semmi olyat sem szabad 
adni (tudniillik magyarázatként), amit az ol-
vasmány tolmácsol leghivatottabban". Ne nyom-
juk el az olvasmány hangulatát sem kérdések-
kel. Nyelvtannál nem keresik, csak felhasznál-
ják a népiskolából hozott ismereteket. A nyelv-
tantanítás alapja az élő beszéd. A nyelvtani is-
mereteket konkrét szemlélettel sajátít tassuk el 
és ott az órán gyakoroltassuk be stb. Előttünk, 
a mi utasításunkból mennyire ismert részek! 

Eöld- és néprajznál: „Mindig szemléletből in-
duljunk ki." Előbb a közvetlen környezetet ta-
nítjuk meg. De nem könyvből, hanem a tanár 
vezetésével közvetlen szemlélet alapján! El-
mondja az utasítás, hogyan kell a térkép lé-
nyegét megértetnünk? A távolabbi vidékeket 
szemléletesen tanítanunk stb. Mindig ismét a 
népiskolai móddal azonos utakon. 

A latin nyelvnél hangsúlyozza az utasítás, 
hogy „e tárgy órái az első osztályban bevezető 
jellegűek". Szegény, sok, a latin miatt már kez-
detben elvérzett kis diák! Milyen kár, hogy ré-
gen is nem ezt mondták, hanem már az első la-
tin órára 25 ú j szót is feladtak leckére! Kárhoz-
tat ja az utasítás a „lélektelen ragoztatást", s 
helyette a gyakori alkalmazást követeli. To-
vább azt mondja, hogy „a nyelvtani ismeretek 
rendszerezése csakis akkor történhetik, ha elég 
tapasztalati anyag áll az osztály rendelkezé-
sére". Eddig ez is fordítva volt! Felállíttatott a 
tétel, a szabály és ehhez kerestek példát. (De-
duktív mód.) 

A természetrajznál a helyes megfigyelést 
hangsúlyozza az utasítás. Nem a rendszerezésre, 
hanem a szemléletek gyűjtésére kell e fokon 
törekednünk — mondja. 

Hasznos utakat fejteget a rendelet utasítása 
a mennyiségtan és mértan tanításánál is. 

A rajznál hangsúlyozza az ösztönös rajzok 
értékes voltát és bevezeti azt. 

Testnevelésnél pedig immár 4 órát kíván for-
dítani hetenként a gyermek edzésére. Istenem, 
mily más világ ez! — kiáltunk fel, egyikünk 
örömünkben (például én), másikunk kétkedve, 
lehangoltan, mint legutóbb egy egyházi gyűlé-
sen egy közszeretetben álló pap, aki a „szelle-
miekben való hát ramaradásától félt az üggyel 
kapcsolatosan. Ügy érzem, nem kell itt hang-
súlyoznom e felfogás téves voltát, ami a régi 
módhoz való csökönyös ragaszkodás következ-
ménye. Igenis, örömmel üdvözöljük a testi erő, 
egészség növelésére törekvő ú j intézkedést s 
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ettől vá r juk a klasszikus „Ép testben ép lélek" 
mondás alapján, hogy gyermekeink úgy test-
ben, mint „szellemiekben" különbek lesznek a 
régieknél. 

Az ének, kézimunka korszerű utasítása, isko-
lai ünnepélyek, versenyek rendezésének módja 
egészítik még ki a rendeletet, amely az utolsó 
akadályt hengeríti el az útból, hogy a népiskola 
is rátérhessen immár 100%-ban a népiskolai tan-
terv és utasítás irányt szabó útjára. Mert bi-
zony — nem tudom, tudja-e ezt mindenki — a 
városi iskolák nagy része, különösen a III—IV. 
osztályban, eddig 50%-ban kiegyezett a régi ós 
az ú j tanítási módszert illetőleg. Tette pedig 

ezt a középiskola miatt, mert a növendékek ot-
tani boldogulását csak így látták biztosítottnak. 
Magam ez út helyességét mindig tagadtam, de 
így volt. 

Fokozott örömmel üdvözöljük ezért a 3000— 
1935. ein. számú vallás- és közoktatásügyi mi-
niszteri rendeletet s a teljes ú j világ jövetelét 
vár juk tőle. Ügy érezzük, hogy most már kéz 
a kézben járhatunk tanárok-tanítók az egysé-
ges nemzeti nevelés-oktatás mezején, amit hat-
hatósan fognak biztosítani a tanügyi igazgatás 
átszervezésének, szakszerűsítésének, egységes 
irányításának célját szolgáló ú j törvényes ren-
delkezések is. 

GYAKORLATI SZEMPONTOK 
A LEÁKYOK ÜEVELÉSÉBEBí 

í r ta : FELSZEGHY GÁBORNÉ 

A modern pedagógiának elfogadott és nagy 
általánosságban követett elve is, hogy az életnek 
neveljünk és tanítsunk. Ügy látszik azonban, 
mintha ez az elv nem érvényesülne eléggé a leá-
nyok nevelésénél. Tantervünk és Utasításunkban 
csupán a kézimunka és a háztartástan anyaga 
és módja nyúj t valamicskét a leányoknak a fiú-
kétól elütő gyakorlati nevelésére és oktatására 
vonatkozóan. I t t tehát valami hiány van, mert 
éppen a gyakorlati életre való nevelés fontos-
sága azt kívánná, hogy a leányok nevelése és 
oktatása az ő élethivatásuknak megfelelő isme-
retanyaggal töltessék ki. Ezt kívánná a család-
védelem kérdése is, ami szorosan összefügg a 
gyakorlati élettel. 

Kétségtelen, hogy vannak ismeretek és kész-
ségek, amelyeket mindkét nembeli if júságnak 
egyenlő mértékben kell megszereznie, eljátsza-
nia. Ilyen például az írás, az olvasás, a fogalma-
zás, a számolás, a földrajz, a történelem, a rajz, 
az ének, de még ezeknek az anyaga sem lehet 
egyenlő mértékben azonos a fiúknál és a leá-
nyoknál. Hogy egyebet ne említsünk, a leány-
gyermekek lelkének alakításához más olvasmá-
nyokra, más fogalmazásokra, a számolásnak más 
tárgyköreire és más rajzra van szükségük, mint 
a fiúkéhoz. Sőt még a földrajz s a történelem 
anyagának kiválasztása közben is figyelemmel 
kell lennünk a fiú- és a leánynevelésre. Így pél-
dául a földrajznak gazdasági vonatkozású anya-
gából a fiút inkább a gabonatermelés, míg a 
leányt a baromfitenyésztési és kertészeti föld-
rajzi adottságok érdeklik s ez fog jobban meg-
felelni az ő élethivatásuknak. A történelem anya-
gának feldolgozása közben a fiúgyermekeket in-
lyább az elhatározások, a bátorság, vitézség, a 
harcok érdeklik s ez hat megfelelően férfijelle-
mének kialakulására, míg a leányokat inkább a 
női hazafias erények érdeklik s ezek hatnak jó-
tékonyan jellemének kialakulására. 

A fiúk és a leányok nevelési és tanítási 
anyaga között tehát vannak közös szempontok 
és vannak különbségek, amelyeket a modern 
népiskolának is figyelembe kell vennie. Ez a 
figyelembe veendő különbség méginkább elő-

térbe vonul, ha nő különleges élethivatását vesz-
sziik figyelembe, amit csakis a gyakorlati ház-
tartásra való neveléssel szolgálhatunk. Mikor 
ehhez a kérdéshez akarunk szólni, már most ki 
kell jelentenünk, hogy nem tekinthetjük a nő-
nevelés egyedüli feladatának a gépies háztartási 
munkák egyszerű tanítását, hanem annak tuda-
tosítására már itt gondolnunk kell. Ne csak 
azért legyen gazdaságos, ízléses és higiénikus a 
háztartás, mert azt a leány az édesanyjától is így 
látja, így tanulja, hanem tudja mindennek az 
okát, a miértjét is, mert ez vezeti őt lépésről-
lépésre az újabb és újabb teendők tudatos el-
végzéséhez, a barátságos, kellemes és gazdasá-
gos otthon megteremtéséhez és fenntartásáhqz. 

Ezeket meggondolva, be kell látnunk, hogy a 
komoly alapon álló háztartási nevelésre való 
felkészülés feltételei nem éppen egyszerűek. Az 
iskolai oktatásban különös nehézségre akadunk 
az elméletnek a gyakorlatban való viszonyaiban. 
Mert mit érne a legtökéletesebb elméleti oktatá« 
is az életbe vezető gyakorlat nélkül. Itt őszintén 
be kell vallanunk, hogy a népiskolában — leg-
alább első pillanatra — a gyakorlásra nincs al-
kalom. ami könnyen az elméletben való alkal-
mazáshoz vezethet s nem lesz belőle más, mint 
az emlékezetet terhelő szótanítás. És mit ér, ha 
a leánygyermek a vegytan körében tanul pél-
dául az élesztőről, mint erjesztőgombákról s 
kenyérsütés közben azoknak fontos szerepére 
nem is gondol. Pedig még a legmostohább vi-
szonyok között levő tanyai iskolában is mód 
kínálkozik arra, hogy a gyermek ezt gyakorlat-
ban is szemlélje. Nem otthon, ahol az édesanya 
nem is gondol az erjesztőgombákra s azok szere-
pére akkor, mikor kenyeret süt, hanem az isko-
lában, ahol a kenyérsütés minden mozzanatára 
rámutathat a tanítónő. Nem kell hozzá más, 
csak egy kis jóakarat, egy kenyérre való liszt 
meg egyéb hozzávaló. Ennek például a gyakor-
lati életre való tanítását így képzelem: 

A tanítónő néhány darab különböző kenyeret 
szemléltet úgy, hogy azokat meg is ízlelteti. 
A leánygyermekek megállapítják, hogy melyik 
ízesebb, melyik szebb. 
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— Megtanítalak, hogyan kell szép és ízletes 
kenyeret sütni, — tűzheti ki a célt. 

Aztán az egyik reggelen edény, szita, liszt, 
savanyúkovász (élesztő) só, szakajtó, kendő, sza-
kajtókosár kerül az osztályba, ahol a tanítónő 

gocskák keletkeznek s mikor felemelik a taka-
rót, érzik, hogy az edényből savanykás szag 
száll fel. Lát ják azt is, hogy egyik-másik hó-
lyagocska elpukkad. Ez a közvetlen tapasztalat 
már piobléma elé ál l í t ja a gyermekeket. Erre a 

1; - « 

tisztán, háziasan hozzálát a „kovásztevés"-hez. 
Munkaközben nem is beszél sokat, csupán a 
„kovásztevés" módjának egyes mozzanataira 
hívja fel a gyermekek figyelmét. 

A kovászos edényt a gyermekek letakarják, 
időnkint megnézik s lesik a változást. Csak-
hamar látni fogják, hogy a kovászban hólya-

tanítónő megmagyarázza, bogy itt tulajdonkép-
pen vegyi folyamat történt, ami abban áll, hogy 
a kovászban (élesztőben) erjesztőgombák van-
nak, mérsékelten meleg, langyos helyen ezek 
szaporodnak, miközben a lisztben lévő kemé-
nyítő cukorrá nem változik s ebből szeszes er-
jedés folytán szénsav és borszesz fejlődik. A 

Szent Imre imádkozik. A szepesmegyei mateóci templom főoltárának 
szárnyképe, mely 1425—1430 körül készült. 

(Gerevich—Genthon: A magyar történelem képeskönyve c. művéből.) 
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likacsokban szénsav gyűl össze, aminek a sza-
gát érezzük s látjuk, hogy a tésztát fe lfúj ja . Ek-
kor azt mondjuk, hogy: kel a kovász. 

Aztán gyermekek előtt dagaszt, a megdagasz-
tott kovászt kosárba „szakajtja" a tanítónő, amit 
letakar s meleg helyre tesz. A gyermekek figye-
lik a „dagasztás", „szakajtás" módját, esetleg 
utánozzák annak egyes mozzanatait. A kosárba 
„szakajtott", letakart és mérsékelt meleg helyre 
tett kovászt ismét figyelik a gyermekek s csak-
hamar észreveszik a „kelés"-t, a változást, ami-
nek az okát az előzők után már tudják. 

Aztán a házikemence begyújtását, felmelegí-
tését, ta lajának tüzesedését, a tűz, a parázs ke-
zelését, majd a kenyér „berakás"-át figyelik meg 
a gyermekek, miközben a tanítónő nemcsak a 
munka módjára, mikéntjére, hanem a „ m i é r t f - r e 
is rámutat . 

Míg a kenyér a kemencében van, a tanítónő 
elképzelteti, hogy mi történhetik ott a tésztával. 

Rámutat arra, hogy a nagy melegben csak 
kezdetben szaporodnak hirtelen az erjesztőgom-
bák és folyik a vegyi folyamat. A hőség azon-
ban hamar elöli az erjesztőgombákat. Az erje-
dés következtében keletkező szénsav hólya-
gokban gyűl össze a kenyérben. Az ezekben lévő 
szénsav sem illan el, mert a kemence hirte-
len hőségétől a kenyér külső része kérget kap, 
ami az elillanást gátolja. 

A kemencéből kivett kenyeret is megfigyel-
teti a tanítónő, miközben az oldalán észrevéteti 
a „bütyköt", „csücsköt", „gyürkét", ahogyan vi-
dékenként mondják s rámutat arra, hogy a „ke-
lés" közben keletkezett szesz a kemence nagy 
hőségében jórészt elpárolgott. A nagy melegben 
a cukor karamellé változott s ez okozza a ke-
nyér héjának édeskésen kesernyés ízét. 

Háztartási szempontból rámuta t a tanítónő 
arra, hogy a fr iss kenyér, habár ízletesebb, mint 
a szikkadt, mégsem egészséges, mert a friss ke-
nyér sikamlós, rágás közben nehezen vegyül a 
nyállal s így nehezen emészthető. Ezért van az, 
hogy gyenge gyomrú embereknél gyomorfájást 
okoz, míg a szikkadt kenyér porhanyósabb, rá-
gás közben vegyül a nyállal s jól emészthető. 
De meg aztán gazdaságosabb is a szikkadt ke-
nyér fogyasztása a háztartásban, mint a friss 
kenyéré. 

H a a tanítónő a sütött kenyeret megízlelteti, 
az ízletes kenyérsütés receptjét le í rat ja és a 
család kenyérfogyasztásáról számadásokat vé-
geztet, akkor a népiskola ezen a területen eleget 
is tett feladatának. A többi az otthon és ké-
sőbb az életben szerezhető tapasztalatokon és 
ezek alapján való gyakorlásra marad. 

Amint ebből a példából is láthatjuk, a nép-
iskola sokat tehet a háztartási ismeretek és a 
gyakorlati élet követelményeinek megalapozá-
sára anélkül, hogy a gyermekeket, erejüket, fej-
lettségi fokukat meghaladó munkára késztetné. 
Ehelyett a háztartási teendők köréből szemlé-
leteket, tapasztalatokat nyújt , amelyeket ele-
mez s ezzel tudatosít. így a leánygyermek nem 
fog megelégedni annak tudomásulvételével, 
hogy ezt vagy azt így vagy úgy kell csinálni, 
hanem az okokat is keresi. Ez pedig sokkal em-

beribb, értékesebb munka, mint a háziasszonyi 
teendők gépies végzése. 

Igen fontos feladata a népiskolának az, hogy 
a leánygyermekek rend- és tisztaságérzékét fel-
keltse és fejlessze. Mondhatnák, hogy ezt el-
végzi a család is. Ezzel azonban — mert csak 
általánosságban van így — ne elégedjünk meg, 
hanem magunk is tegyünk meg minden tehetőt 
ennek érdekében, mert ennek megerősítésére is 
legalkalmasabb a példa, soroljunk el néhány 
olyan helyzetet, ami a cél érdekében minden 
népiskolában végrehajtható. 

Az osztály söprése, szellőztetése, a bútorokról 
a por letörlése kifogásolható. Talán valamelyik 
kép ferdén áll a falon, a tanszerek nincsenek 
helyükön, a szekrényben nagy össze-visszaság 
van. Ezt észre kell vétetnünk a leánygyerme-
kekkel. S ha megéreztettük, észrevétettük, ak-
kor az ggyik szabad délután tartsunk is nagy-i 
takarításíT rendezést, mégpedig közösen, tanító-
nő Részvételével és irányításaival. De nemcsak 
az ilyen nagytakarításokkal, rendezésekkel szol-
gáljuk a leánygyermekek rend- és tisztaság-
érzékét, hanem a tanteremnek, a folyosónak, az 
udvarnak, a szekrényeknek állandó tisztántar-
tásával is. Az iskolában a tanítónő a gondos 
édesanya szerepét tölti be, aki mindent meg-
tesz, mindent észrevesz, minden kicsi rendetlen-
ség bánt ja a szemét s leányaitól azonnal meg-
kívánja, hogy rendet teremtienek. Nem gondo-
lunk mi itt olyan munkára (pl. állandó iskola-
takarításra, söprésre), amellyel leányaink egész-
ségét veszélyeztetnénk, hanem olyan családias 
rendezgetésre, tisztogatásra, amelyet leánygyer-
mekeink fejlettségi foka megenged. Ehhez tar-
tozik az iskola, tanterem díszítgetése is, amihez 
hozzátartozik, hogy a tanterem sohase legyen 
egy-két cserép muskátli vagy más virág nélkül, 
amit a gyermekek gondoznak. Így a leánygyer-
mekek megérzik, hogy környezetüknek rendben 
és t isztántartása az ő foglalkozásuk körébe tar-
tozik s az ő hivatásuk lesz az otthonuk hasonló 
rendben- és tisztántartása. 

A leányiskola tanítónőjének másik feladata 
az, hogy növendékeinek ruházatára, tisztasá-
gára is ügyel. Meg kell a leánygyermekekkel 
éreztetni s rá kell őket szoktatni arra, hogy 
ruhájuk, öltözködésük, fésülködésük mindig 
rendes legyen. Érezzék, hogy náluk különösen 
fontos az egyszerű, a divat szeszélyeitől men-
tes öltözködés. Különösen faluhelyen igen fon-
tos feladat már ebből a szempontból a tanító-
nőre ott, ahol a népviseletet kezdik elhanya-
golni s „urason" kezdenek öltözködni. Az ilyen 
helyeken minden eszközt használjon fel a ta-
nítónő, sőt a tanító is arra, hogy megéreztesse 
a leánygyermekekkel azt, hogy őseik viselete a 
legszebb és legízlésesebb, azért ahhoz ragasz-
kodjanak. 

A leányoknak a háziasszonyi teendőkre való 
nevelése azonban nem érhet véget a minden-
napi iskolában, hanem ebből a szempontból 
szinte még nagyobb feladat vár a továbbképző 
iskolákra. 

Ne feledjük el, hogy itt már serdülő leányok-
kal van dolgunk, azért mások lesznek az eszkö-
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zök is, de még az anyagban is bővül a háztar-
tási vonatkozás. I t t már a kertészet, a baromfi-
tenyésztés, a tejkezelés s a kézimunkának a 
lielyi viszonyokhoz, a leánygyermekek ruházko-
dási—szükségletéhez mérten is nagyobb térre 
bővül á háztartási ismeretek és gyakorlatok, 
megszereztetése. Sőt az irodalmi, történelmi, ter-
mészettudományi és egészségi vonatkozású tan-
tárgyak keretébe is mindig több és több olyan 
anyag kerül, aminél fokozottabb mértékben 
szolgálhatjuk a leánynevelést. Ebben a korban 
azonban még különösebben óvakodjunk az el-
méleti elkalandozásoktól. Mikor pl. a tojásról 
mint élelmiszerről beszél a régi iskolához szo-
kott tanítónő, tanító, nem tudja megállni, hogy 
hozzá ne fűzze: „A tojás szerkezetére, héjainak 
és hártyáinak céljára és anyagára vonatkozó 
megfigyelések igen fontosak." Ha pl. a ruhá-
zatról van szó, el nem kerüli a tanítónő, hogy 
a fonóipart részletesen ne ismertesse. Káros kö-
vetkezménye az ilyen módszertani hibának, hogy 
az elkalandozás következtében lényeges szem-
pontok kimaradnak, vagy ha nem, mindenesetre 
háttérbe szorulnak és nem domborodnak ki az 
elmélethalmaz közepette. A tojásnál pl. igazán 
lényegtelen a háztartás szempontjából, hogy 
kalciumkarbonát a héja anyaga és hogy mi 
az a jégzsinór, hanem pl. háztartási szempont-
ból fontos az, hogy egyetlen tojásnak ugyan-
annyi a táplálóértéke, mint pl. 6 dg kenyérnek, 
vagy 2 és fél deka rizsnek, és így mikor a to-
jás ára 10 fillér, kenyérben 4 fillérért, rizsben 
2 fillérért kapható ugyanannyi táplálóérték. 
Amilyen fontos a tágabb értelemben vett 
háztartástanban a tudományos fundamentum, 
éppen olyan káros, ha abban elkalandozunk s 
leánynevelésünk és oktatásunk elméleti tagla-
lásban és szóbeli elszélesedésben merül ki. A 
leánygyermeknek mindig a gyakorlatra kell ér-
nie. Elmélet csak annyi kell, amennyivel a gya-
korlatot, tanulóink értelmi fokához mérten, tu-
datosíthatjuk. 

Ma, amikor a pedagógia mindenütt a munka-
iskolára esküszik, a .háztartási iskola a leg-
kézenfekvőbb terrénum ennek megvalósítására. 
Kísérletek folytak és folynak ma is, nálunk is, 
meg külföldön is, a háztartási iskolák felállítá-
sára. Éppen csak az a baj, hogy ezek az isko-

lák csak a művelt társadalmi osztály számára 
valók, holott a nemzeti érdek azt kívánná, hogy 
a falusi nép leánygyermekeit kellene ebben az 
irányban különösebben nevelnünk. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy a falu asszonynépe pl. 
a főzésnek, az egészséges tápláló és gazdaságos 
főzésnek, még a legelemibb részeivel sincs tisz-
tában. Hogy egyebet ne is említsünk, csak a r ra 
mutatunk rá, hogy a zöldségféléket, az ezekből 
készíthető főzeléket csak itt-ott fogyasztja. 
Égető szükség lenne tehát arra, hogy tanító-
nők, akik mindenben hivatásuk magaslatán ál-
lanak, működési helyeiken hosszabb, rövidebb 
ideig tartó háztartási iskolát tartsanak, amely-
nek keretében a főzéstől kezdve, valamennyi 
háziasszonyi teendőn gyakorlatilag is keresztül 
vezetnénk a leányokat, fiatal asszonyokat. Igaz, 
hogy ennek a megoldása látszólag sok nehéz-
ségbe ütközne. Ennek a leküzdése azonban nem 
lehetetlen. Nem szándékozunk i t t részletezésbe 
bocsájtkozni, csupán egy-két dologra kívánunk 
rámutatni, a nehézségek elhárítására. Pl. mikor 
a tápláló, gazdaságos és ízletes főzésre akar juk 
az egybegyűlt leányhallgatókat rávezetni, min-
denki hoz magával annyi anyagot, élelmiszert, 
amiből a saját ebédje elkészíthető. Vagy egy-
egy lakásnak kitakarítását, egy-egy konyha-
kertnek megmunkálását, a tanítónő vezetésével 
és irányításaival maguk, a hallgatók végeznék. 
Aztán ott van az egyszerű gyermekruha sza-
bása, varrása, a foltozás, a tisztítás s más száz-
féle munka, ami a gazdasszonyra vár. Különö-
sen az alkalomszerű adottságok volnának azok, 
amelyekre ezekben a falusi háztartási iskolák-
ban gyakorlatilag rá lehetne mutatni s ezzel a 
jelenlegi és jövendő háziasszonyok érdeklődé-
sét a családanyai teendőkre ráirányítani, Ter-
mészetes, hogy ezek között nem hiányozhatna 
a csecsemőgondozás és a gyermeknevelés kér-
dése sem. De ott kellene lennie a különféle 
konzerválási módoknak is, ami a mi népünknél 
különösen elhanyagolt állapotban van. 

És még igen sok-sok gondolat merülhetne fel 
a falusi háztartási tanfolyamokkal kapcsolat-
ban. Mi itt éppen csak gondolatokat óhajtottunk 
nyújtani nagy vonásokban. Tanítónőinken a 
sor, hogy mindezeket kibővítsék s népünk kiil-
túrájának emelésére megvalósítsák. 

A ÜZVGGEIZTIÓ ÜXEREPE A AEVELÉKHEX 
írta : BODNÁR LÁSZLÓ 

A nevelés tervszerű szellemi befolyásolás. El-
ágazása kettős irányú. 

A kedvező testi-, lelki- és szellemi hajlamok 
ébresztése és kibontakoztatása: a pozitív érté-
kek egyeduralmát szolgálja. Mely képességek 
az építés, az alkotás, a harmónia munkáiéi. 
Másrészt a nevelői befolyásolás a testi fogyat-
kozások (például: beszédhibák) csökkentésére, 
a szenvedélyek és indulatok mérséklésére, 
vagyis a gátlások ellensúlyozására, illetőleg ki-
küszöbölésére irányul. 

Ügy a stimuláló értékfokozás, mint az ala-

csonyrendű ösztönök fékezése: céltudatos lé-
lekrehatást követel. A befolyásolás módját a 
tényleg fennálló diszpozíciók szabják meg. 

Vannak ugyan generális elvek, melyek álta-
lánosan alkalmazhatók, vagyis egyetemes az 
érvényességük. Ilyen például a rerdszeretetre, 
az ígéretek betartására irányuló nevelői ösz-
tökélés. Mégis a jellemnevelés művelete éppen 
úgy, mint a rátermettség hajlamainak kivirá-
goztatájsa nem tűr sablont, merev doktrínákat. 
A befolyásolás mértékét, milyenségét és kivite-
lének módját mindig elsősorban az egyéni kö-
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vetelmények, másodsorban az osztály — vagy 
más csoportosulás — együttes belső összetevői 
szabják meg. 

Ugyanis az egyének lelki összetevői egy-egy 
közösségben mindig kialakítanak bizonyos köz-
szellemet. S amint a nemzet közélete nem ter-
helhető meg egy-egy fokozottabb elmélyedést 
igénylő kérdéssel, éppen így ártalmas például 
némely kirívó kilengésnek a gyerekek előtt 
való boncolgatása, ha az osztályszellem men-
tes e kóros hajlamtól. Egy-egy koraérett vagy 
az otthonában lelkileg megmételyezett gyermek 
önfertőzéséről a tanító még célzást sem tehet 
e rontástól mentes tanulók előtt. Mert egyet-
len hangsúlyozott szó befolyása valóságos jár-
ványszerű fertőzést vihet végbe. 

A nevelőnek sohasem szabad elfelejtenie te-
hát, hogy nemcsak egyénekkel áll szemben, ha-
nem tömeggel is. S' az osztály szellem — mint 
pszichikai egység — mindig fokozottabban rea-
gál a szuggesztiós hatásokra, mint az elkülö-
nült, önmagában lévő individum. Ugyanis a 
csoportnál, tömegnél különösen a közelálló 
lelkitulajdonságok egybekapcsolódnak, a kö-
zösség hajlamai, ösztönei egymásra találnak és 
szerveződnek. Így egy tágasabb és szélesebb 
egységet képeznek, amely megnövekedett lelki 
felület — úgy mélység, mint intenzitás tekin-
tetében — sokkalta érzékenyebb az elszigetelt 
egyénnél. Az ásítás például az olvasóteremben 
korántsem hat oly szuggesztív erővel, mint 
egy-egy osztályban. Mert míg az olvasóterem 
közönsége más-más kérdéssel foglalkozva egyé-
nileg elkülönülten fogadja a hatást, addig az 
osztály növendékei többnyire egységes lelki 
beállítottságot alkotnak, s így a bágyasztó idő-
ben fokozottan hat rá juk az ásítás szuggesztív 
ereje. 

Ezekután világos, hogy ámbár a nevelői el-
járás elsősorban az egyéni hajlamokhoz alkal-
mazkodik: sohasem hagyhat ja figyelmen kívül 
a közösség lelki összetevőit. 

Ha a nevelő mély hatást akar kiváltani va-
lamilyen példázattal, megelőzőleg az érdeklő-
dés felkeltésével — a képzelet felcsigázásával — 
minél bensőbb egységbe forrasztja kicsi-
nyei lelkivilágát. S ebben a homogén hangu-
latban közli azokat a szép, értékes motívumo-
kat, amelyekkel a türelem, a megértés, a segí-
tés szeretetérzéseit igyekszik ápolni. De ugyan-
úgy óvakodni fog attól, hogy rákiáltson vala-
melyik játszadozó gyermekre akkor, amidőn az 
osztály egyetlen pszichikai egységbe nőtt. Mert 
ebben a benső összeforrottságban a hirtelen 
kitörés olyan ijedelmet válthat ki, hogy évek 
multán is önkéntelenül összerezzennek az ily 
szuggesztív befolyás áldozatai. 

Már az eddig elmondottak is tanúsítják, hogy 
a nevelés pedagógiai intuíciót követel, amely 
az adott — s mindig változó — benső szükség-
leteket hozzáértéssel megfelelően elégíti ki. De 
ez a megállapításunk csak akkor domborodik 
ki teljes jelentőségében, ha számbavesszük, 
hogy tulajdonképpen az egész nevelés.- szug-
gesztiós befolyásolás. 

Ugyanis amikor a kis Jézus csodálatos sze-

lídségét, vagy történelmi személyek önfeláldo-
zását illusztráljuk: szuggesztív befolyást ikta-
tunk e példákkal a lelkekbe. De ugyanez a jó-
tékony ösztökélés simogatja és ihleti meg nö-
vendékeink szívét, ha egy-egy meleg tekintet-
tel, vagy örvendező, néma mosollyal nyugtáz-
zuk egyik-másik adakozó növendékünk bő-
kezűségét, amikor csendben megosztja szegény-
sorsú osztálytársaival a tízóraiját. Ilyen he-
lyénalkalmazott biztatás megindítója lehet az 
egyéni élet készséges, boldog, szociális tevé-
kenységének. Míg ahol elmaradnak a szokásos 
befolyásolások, vagy azekat csupán kötelesség-
szerű megszokással sugallja a nevelő: a köz-
szellem rest maradhat a közösséggel szemben . . . 

Nyilvánvaló, hogy minden komoly egyéni és 
társadalmi gyógyulás forrása az iskolai és csa-
ládi nevelés. Ha a nevelők mély átérzéssel be-
folyásolják az alvó szívriigyeket, úgy megin-
dul a közösség éledése. A fojtogató közönyt 
szétporlasztja és eltávolítja a szerető, gondos 
és hozzáértő tanítószívek befolyásolása. 

Ennek az áldásos — a nemzet és az emberi-
ség egészét érintő — befolyásolásnak a sze-
repe azonban különösen akkor bontakozik ki, 
ha nem feledkezünk meg arról, hogy a társa-
dalom többsége mindenhol közepes szellemű 
egyénekből áll, kikben a szenvedélyek a tisz-
taságra, jóra hajló érzésekkel elvegyülnek. S 
ahol az indulatoknak nemes érzésekké való át-
finomítása csak ritka esetben történik állhata-
tos egyéni önművelődéssel: számottevő önmun-
kálkodással. 

Éppen ezért a középszerűség nagy átlaga 
nem lehet el állandó jótékony ösztökélés nél-
kül. Az az egészséges társadalmi élet, amelyik 
szomjúhozza a befolyásolást; de elsősorban 
nem a botrányok izgalmait, hanem a nemes in-
dítások inspiráló ösztökélését éhezi. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a„ nevelés — mint 
alkalmazott szuggesztió — annyira különbözik 
a hipnózis mindenféle válfajától, amint a fel-
kelő nap sugaraitól bearanyozott bárányfelhő 
is különbözik a nyári zivatarok fekete, villám-
terhes fellegeitől. Emezek lenyűgöznek s erő-
szakos egyeduralomra törnek, amaz .««»líd, ró-
zsás fodraival kimélyíti az ég kékjét. A hip-
notizőr a saját akarata alá ha j t j a a médium 
akaratát. A nevelő pedig kibontakoztatja ta-~ 
nítványai jellemét, hogy uralkodjanak ön-
maguk felett. 

Így tisztult ki a magyar jövendő egyik ké-
sőn kelő napocskája is. Nehezen tudott feléb-
redni. Ezért gyakran elkésett. Kipirosodott 
arccal, szemlesütve állt meg reggelenként az 
ajtónál, mert mindig akadt egy-két kajánkodó 
legényke, aki félhangosan elrebegte: „Már me-
gint elkésett az álomszuszék.. ." A rózsás arc 
még forróbb lett. A „már megin t . . . " és az 
„álomszuszék" kifejezések a szívét égették. 

— Tudjátok meg, hogy többé nem fog el-
késni! — hangzott a tanító szava. A beállott 
csendben lassan a tanuló felé ment. A gyerme-
kek várakozása enyhe feszültséggé fokozódott. 
A megszégyenült fiú reménykedve pillantott a 
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tanítóra. Aki gyöngéden megsimogatta az ar-
cát, majd felemelve állát, halk, de határozott 
hangon megismételte: 

— Nem fogsz többé elkésni, flam! Szövetsé-
get kötünk. Munkatársammá fogadlak. Ezután 
te nyitsz nekem reggelenként ajtót. 

— Igen, tanítóbácsi! — hangzott hitteljesen 
az ígéret. S a kis „álomszuszék" hűséges szö-
vetségesnek bizonyult. Természetesen a „mun-
katársi" kapcsolatot erősítette egy-egy elis-
merő tekintet, amely néma biztatásra boldog-
ságtól sugárzó rózsák jelentek meg reggelen-
ként az ajtónálló orcáin. — A befolyásolás ha-
tása az ismétléssel fokozódik. 

Jellemzésül legyen szabad még egy illuszt-
ráló példára hivatkozni. Tájékoztatásul elégsé-
ges annyit megjegyeznünk, hogy a felső osztá-
lyokban a helyi körülmények a váltakozó rend-
szert tették szükségessé. 

Az „ismerkedés" első napján feltűnt, hogy 
néhány tanuló azzal szórakozik óraközben, hogy 
Seb. Lipót nevű osztálytársukkal kötődnek, 
akit eképpen biztatnak: „Sirjál egy k ics i t . . .No 
s í r j egyet! . . . " És Lipót — noha egy-két pilla-
natig igyekezett ellentállni a befolyásolásnak 
— sírvafakadt. Szaggatottan, ellenállásra vá-
gyakozva sírt. 

Ez a megismétlődő s egyre mélyebb lelki ré-
tegeket érintő befolyásolás végzetessé válha-
tott volna a meglehetősen ügyefogyott ember-
kére nézve. 

Részint egyes testi adottságok, de főleg a 
dacosság, amellyel igyekezett a befolyással 
szembehelyezkedni, élénken tanúsította, hogy 
Lipótban értékek szunnyadnak, amelyek szí-
vóssággal, állhatatossággal párosulnak. 

Ezért a tanító mindenekelőtt energikus fej-
mozdulattal és minden osztálytársát érintő ha-
tározott szembefordulással azt adta értésére a 
rontóknak, hogy ez a játék nemcsak csúnya, 
de ezt erélyesen visszautasítja. S amikor a te-
kintete előtt egyik gyerek a másik után fejet-
ha j tott, átérezve, hogy ez a mulatság csak-
ugyan bántó, a tanító a fiú felé fordult: 

— Meglátjátok, hogy Lipót mindnyájatokat 
meg fog szégyenítery! Ö készíti majd a leg-
szebb kézimunkát! Az írása is úgy rendbejön, 
hogy a legtöbben elmaradnak mögötte. Gyere 

ide, fiam! Még ma megkezdjük a közös tanu-
lást. Nem fogsz te többet sírni, jól tudom! . . . 

Az ártalmas befolyásolás megtört. Lipót szí-
vós kitartása a tanító állandó ösztökélése mel-
lett utat tört. Egyre-másra érték a paj tási el-
ismerések. S még ma is őrzi — mint diadalmi 
jelvényeket — azokat a füzeteket, amelyekbe 
naponta írt, magamögött hagyva a legtöbb osz-
tálytársát . . . 

A szelíd, szeretetteljes, körültekintő befolyá-
solás egyik legfőbb és legáldásosabb nevelői 
eljárássá válhat. De csakis abban az esetben, 
ha a közösség — ebben az esetben az osztály — 
belátását és közreműködését is hasonló irányba 
sikerül terelnünk. 

S így ezekután teljesen érthető, hogy a foly-
tonos dorgálás, amely soha semmilyen elismerni-
valót — a „makacs, szófogadatlan" stb. gyer-
mekekben — nem lát: nemcsak a tanító, szülő 
megrovása folytán válik kártékonnyá, de vég-
zetessé éppen a szuggesztiós erejében megnöve-
kedett család-, illetve osztálybefolyásolás te-
heti. Mert ennek hatása tömegerejénél fogva 
kimélyül és állandósul. S a „közvélemény" mint 
bénító, felmorzsoló erő, szinte egész életén át 
kísérheti az egykori „rossz" tanulót. 

Íme, miért nevelt példázataival a legfőbb 
mester békességre, elnézésre, megbocsátásra! 

Az a család, amelyiknek otthona visszhang-
zik a testvérviszálytól: legbensőbb értékeinek 
kivirágzásától fosztja meg hozzátartozóit. Mert 
az orkán csakis viharmagvak melegágya. S az 
a nemzet, amelyik megtűri iskoláiban a gyűlö-
letre irányuló befolyásolást: önkezével tarol ja 
le termő mezőit. Mert a felhizlalt szenvedélyek 
nyomban keresnek kiutat. S a tömeghatásban 
felerősödött indulat azonnal kielégülést keres. 

S hol találjon megfelelő levezető csatornát? 
A szomszéddal való pereskedésben! Elégséges 

súrlódási felületül egy madárfüt ty . . . s megin-
dul a szitkozódások özöne, amelyeknek ere-
dete sokszor nem. közvetlenül a perlekedőkben 
keresendő, hanem az izgató, gyűlöletre stim-
muláló demagóg politikai stb. szónokok be-
folyásolásában. Mert ez a sugalmazás a nép-
gyűlések tömeghatása által a megpattanásig 
feszül s a felajzott — ingerlékeny — kedélye-
állapot egyensúlyt keres. A szív a nyugalmat 
áhítozza. 

MTORP PÁL SZOC IÁLPEDAGÓGIAI El,VEI 
írta : H O R V Ä T H ZOLTÁN 

Augusztus hó 17-én van halálának tizenegye-
dik évfordulója. Elmulta nagy veszteséget je-
lent a filozófiára és a pedagógiára egyaránt. 
Tudjuk,~~Kogy Natorp s az ő tanítója s későbbi 
barát ja , H. Cohen voltak a marburgi filozófiai 
iskola főbb képviselői. Ök ketten mint ú j kan-
tiánusok léptek fel s Kant filozófiájának lénye-
gét „a transcendentális alapfogalmát" ismét 
felfedezték, Kant módszertani és ismeretkriti-
kai felfogását kifejlesztették. 

Ha Natorp filozófiai felfogását vizsgálgatjuk, 

azt látjuk, hogy az Platonban és Kantban 
gyökerezik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
nem volna benne önállóság. Sőt! A mélyrehatás 
és továbbfejlesztés közben olyan előretörést ta-
lálunk, mely csak alapul veszi Platónt és Kant 
gondolatait és alakítja, kristályosítja azokat a 
tökéletesség felé. 

Minket tanítókat Natorp főleg azért érdekel, 
mert ő a megalapítója az újabb szociálpedagó-
giának. Már Platón és Aristoteles, a nevelés-
tudomány klasszikus megalapítói, a társadalmi 
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élet problémái közé vették a nevelés kérdéseit. 
Szerintük a pedagógia része az államtudomány-
nak. A nevelést mindketten döntő tényezőnek 
ta r t ják az ideális közösség felépítése érdekében. 
Ezt a gondolatot az újabb pedagógiában gyak-
ran elfeledték. Natorp volt az, aki ezt újból fel-
fedezte és kimutatta a nevelés és a közösség 
kapcsolatait, ezeket a gondolatokat alapjukban 
megragadta, a nevelés kérdéseiben rendszere-
sen keresztül vitte és a következményeket 
mindenoldalúlag kifejtette. 

Natorp szerint a szociális pedagógia, mint 
tudomány, nem tekintheti az egyént és a közös-
séget olyan ellentéteknek, amelyek között utó-
lagosan kellene kiegyenlítést keresni. Ellenke-
zőleg, a két fogalom eredeti s meg nem szüntet-
hető kölcsönös kapcsolatban van egymással. 
Szerinte habár kezdetben a nevelés nagyon is 
magán viseli az egyéniességet s ezt később is 
szem előtt kell tartania, mégsem tévesztheti 
szem elől a társadalmi nevelés kívánalmait sem. 
Nála tehát az individuális nevelésnek szorosan 
együtt kell haladnia a szociális neveléssel. De 
még az egyszerű együtthaladással sem elég-
szik meg Natorp, hanem abban a közösség gon-
dolatát ta r t ja a központinak, az átfogónak, te-
hát olyan pedagógiát kíván, mely az egyén és 
a közösség eredeti kölcsönhatásának feltételén 
alapszik és amelyet nem lehet éppen úgy in-
dividuális, mint szociális pedagógiának nevezni. 
A szociális pedagógia az egyént és a közösséget 
nem lát ja pusztán adott, tapasztalati (empi-
rikus) tényezőknek, hanem figyelembe veszi 
fejlődésüket is. Mivel pedig fejlődésük nem 
vak természeti törvények szerint megy végbe, 
hanem az emberek akaratától függ, azért a két 
tényező eszmei jelentőséget nyer. Natorp erő-
sen hangsúlyozza, hogy egyént és közösséget 
nem szabad két ellentétesen ható, egymástól el-
különülő tényezőnek nézni. Közösség nincs az 
egyéneken kívül, a közösség az egyének közös-
gége. A közösség csak az őt alkotó egyének tu-
datában áll fenn. Viszont az egyes ember csak 
közösségben és a közösség által van, emberek 
nélkül egyáltalán nem ember az ember. 

A Natorp szerint felépített szociálpedagógia 
el akar ja kerülni az individuális pedagógia 
hibáit. A közösséget lát ja ugyan mindig az át-
fogónak és az alapnak, de azért nem hajlandó 
az egyént feláldozni. Az ő pedagógiája szerint 
a közösség nem fenyegeti az egyös ember sza-
badságát. A közösségre való nevelésnek ki kell 
tágítania az emberi szívet, meg a gondolkozás 
körét is és erős lendületet kell adnia az akarat-
nak. Az egyéniségről szóló tan alapelvében he-
lyes, hogy az mindent, ami az emberiség közös 
szellemi tulajdona, az egyén tulajdonává tenni 
kíván és hogy az egyén mivoltát saját fejlő-
dési törvényei szerint kell kifejleszteni. A kö-
zösség ebben az értelemben egyéniesen alakít-
ha t ja a nevelést. Ebből következik, hogy az 
egyéniség fogalmának igazi jelentése nem áll 
ellentétben a közösséggel, hanem annak fontos 
korrelátuma. Valóban úgy áll a dolog, hogy 
minden, ami a tudatban kialakul, nem alakul-
hat ki teljesen a közösség nélkül. Az érvényes 

az erkölcsiségre, a tudományra és a művészetre 
egyaránt. 

Natorp azt kívánja, hogy a közösségre való 
nevelés alapkérdése legyen a nevelésnek s ez 
az alapkérdése a szociálpedagógiának. Mikor 
közösségről van szó, annak valóságos konkrét 
formáit kell értenünk a családtól a községig, a 
községtől az államig és végre azt a közösséget, 
amely legalább eszmeileg összetartozik. A kö-
zösség élete a legjellemzőbb fokozataiban 
ugyanazon elvek szerint épül fel, mint az egyén 
művelése. Natorp a mi társadalmunk hibájának 
azt tar t ja , hogy nincs benne belső egység. Ez 
nemcsak a társadalmi rétegeken belül vezetett 
szétszakadásra, hanem az egyént magában is 
szétszaggatta és gyökerében elvágta. Most már 
nemcsak meg kell találnunk emberi mivoltunk 
egységes alapját , hanem ezt mintegy ú j ra meg 
kell vetnünk minden egyesben és minden 
egyesnek azokban a kölcsönös kapcsolataiban, 
amelyek őt nemcsak osztályához, hivatásához, 
vallási, nemzeti és más érzületi közösségéhez, 
hanem minden ilyen elválasztón felül a nép-
hez s ezáltal az emberiséghez fűzik. 

Ezen az alapon halad Natorp és eljut a munka 
és egység iskolájához. Ö az emberben nem csu-
pán a felvevő, hanem a lélekben rejlő kibonta-
kozó erőknek eleven tevékenykedését jelentő' 
szemléletet kívánja az iskolai módszer alap-
elvévé tenni. Így szerinte az ember művelése 
nem merülhet ki tisztán a fe j és a kéz munká-
jában. Szerinte a belsőből meginduló csírázás-
nak és fejlődésnek olyan pillanatokra is szük-
sége van, amelyekben az ember önmagára is 
tekinthet, önmagához is terhet. Az ilyen alka-
lom igazi ünnep s a legtermékenyebb ideje az 
embernek. 

A leglényegesebb pontja Natorp munkaisko-
lájának az, amit Kerschensteinerrel együtt vall, 
hogy olyan munkaiskolára van szükség, amely 
állampolgárrá nevel. Az állampolgári nevelés 
lényegét, amint láttuk, a közösségre való neve-
lésben látja. Igen helyesen hirdeti, hogy a mű-
velődésben mindenkinek részt kell vennie és 
erőit abban az irányban kell kifejlesztenie, ame-
lyet képessége és ösztönei mutatnak neki, azért, 
hogy az egésszel együtt .való munkálkodásban 
éppen azon a helyen legyen, ahol feladatát a 
lehető legjobban betöltheti. Natorp szerint ezt 
a célt szolgálja az egységes iskola is. 

Natorp azok közé a főiskolai tanárok közé 
tartozott, akik már az összeomlás előtt egysé-
ges iskolát kívántak. Az ő elgondolása szerint 
az egységes iskolának a szabad önkormányza-
ton kell alapulnia. Szerinte nem az államnak 
kell lennie a nevelő közösség központi erejé-
nek; a szellemi ügyek vezetését a szellemileg 
magasabb fokon állók szabad rendelkezése alá 
kell bocsátani. Az iskolának, mint szabad kö-
zösségnek nemcsak a nép, hanem az állam isko-
lájának is kell lennie. Ez úgy tűnik fel, mintha 
ellentmondás lenne, pedig nem az, mert Natorp 
elgondolása az, hogy az állam érdekeit az 
egyénnek a közösségbe való beleilleszkedésével 
szolgáljuk a legjobban. 

Érdekes, hogy Natorp az egységes iskola ke-
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retébe kívánja illeszteni az egyetemet is. Azt 
mondja, hogy az egyetemnek sem szabad a 
világtól távolállónak lennie, mint magános 
hegycsúcson álló kolostornak, hanem bele ksll 
illeszkednie abba az iskolai szervezetbe, amely 
kiterjed az egész országra, a nép minden réte-
gére, azért mindenki elérheti, de amit a szoro-
sabb értelemben vett egyetem, mint tápláló és 
vezető központi szerv tar t össze és táplál. 

Natorp az egységes iskolának három fokát 
különbözteti meg. Az első a családi nevelés, a 
családi iskola. A második az iskolai vievelés, a 
harmadik pedig a nyilvános életben folyó sza-
bad oktatás, szabadiskola. Natorp a családi ne-
velésben Pestalozzi nevelését követi. Az ő sze-
mében minden női nevelő igazi mintája Pesta-
lozzi Gertrudja. 

Ez a nagy filozófus és pedagógus az iskolai 
nevelés első követelményének az önállóságra 
való nevelést ta r t ja . „Légy önálló!" — mondja 
Natorp. „Ha pedig egyszer megtaláltad maga-
dat, örömmel veszítsd el ismét, azaz sok és 
hosszadalmas gondolkozás nélkül lépj a felis-
mert jó és helyes szolgálatába." Ezek a gondo-
latok is azt mutat ják, hogy Natorp nem kívánja 
a nevelendőt az iskola merev szervezetéhez 
megkötni, hanem azt hangoztatja, hogy i t t is 
szükség van szabadságra, mégpedig a gondol-
kozásban, az ítéletalkotásban és a cselekvésben 
egyaránt." Minden erőnkből azon kell lennünk 
— mondja Natorp —, hogy az iskola, amely ed-
dig puszta kényszeriskola volt, ezentúl az 
egyetakarók közös intézete legyen. Ö Langer-
níánn és Foerster felfogása szerint és azoknak 
megfelelően a közösségre művelőleg, alakítólag 
ható iskolai önkormányzatot kíván. Nála a kö-
zösség érzetét fejleszti a műhelyoktatás is. 

Az iskolák szervezeti felépítése Natorp sze-
rint az, hogy az egységes iskola alapja a hat-
vagy nyolcosztályú népiskola, amely általános 
és mindenkire kötelező, mert enélkül a közös-
ségbe beilleszkedni az egyén nem volna képes. 
Ezen a népiskolán kell nyugodnia a továbbvivő 
magasabb középiskoláknak is. 

Natorp a neveléscek két i rányát különböz-
teti meg, amelynek végig kell vonulnia az egy-
séges iskolának valamennyi fa ján. Az egyik a 
szaktudományi (realisztikus), a másik pedig a 
nyelvműveléshez szorosan kapcsolódó szellem-
tudományi (humanisztikus) 3r4ny. Az iskola 
egyik céljául az akarat művelését jelöli meg, 
aminek szolgálatába kell állítani a vallásos 
nevelést is, amit nemcsak a vallástanítás, ha-
nem az iskolaéletnek minden mozzanata szol-
gál. Amint ebből látjuk, Natorp nem mond le 
a vallásoktatásról, mert a vallást az emberies-
ség lényeges kellékének tartja", alkotórészének, 
azért a vallástant a humanisztikus tárgykörbe 
sorozza. Igen érdekes és jellemző, hogy a bré-
maiak követelését, mely a vallásnak az iskolá-
ból való kiküszöbölését célozta, Natorp lß05-ben 
elutasította. 

Natorp Pestalozzit állandóan tanulmányozta s 
ez a tanulmányozás őt a filozófiától a pedagó-
giához vezette. És a pedagógia az ő szemében 
nem puszta tantárgy, művészettan, hanem a 

művelés tudománya, elméleti alap a nevelésben 
és tanításban felmerülő kérdések eldöntéséhez. 

Natorp a „nevelés" szó helyett műveiben in-
kább a „művelés" szót használja, mert a „müve-
lés" szó a művészi alkotásra emlékeztet. Ugyanis 
művelni annyit tesz, mint valakit vagy valamit 
tökéletessé formálni, a művelés és nevelés pe-
dig egy fogalmat tételeznek fel, tehát a nevelés 
művészet. 

Míg Herbart és vele tanítványa Kein csak az 
erkölcstant és pedagógiát lát ják rokon, egymást 
kiegészítő és támogató tudományoknak, addig 
Natorp az egész filozófiát is a pedagógia segéd-
tudományának és kiegészítőjének lát ja. 

A művelés tar talma — Natorp szerint — 
egyet jelent a kul túra tartalmával. Mint Kant, 
ő is azt kívánja, hogy a művelés tagozódását és 
egységét a műveltség (kultúra) tartalmának 
tagozódásán és egységén tanulmányozzák. A 
kultúra a tudománynak három fő irányát álla-
pította meg, mégpedig a tudományos, az er-
kölcsi és az esztétikai kultúrát. Ebből— Natorp 
szerint — a művelés tartalmának a következő 
tagozódása folyik: 1. Az értelem elmélete és 
technikája, a természet ismerete és az utóbbival 
nyert uralom gyakorlása a természeten. 2. Az 
akarat területén az erkölcsi érzület és tett, az 
egyén és a közösség életének alakulása. 3. Az 
esztétikai képzelet területén a művészi alkotás 
és felfogás. 

Az emberi kul túra e három főága: a tudo-
mány, az erkölcs és a művészet alkotják a mű-
vészét tartalmát is. 

Natorp annak az etikai szocializmusnak volt 
a híve, amely a megújhodást a nép műveltsé-
gének és erkölcsének emelésével törekedett 
megvalósítani. Fichte módjára a nevelést a nép 
ügyének, nemzeti nevelésnek akarta tenni. Sze- i 
rinte a népiskolai tanítónak, néptanítónak, a 
nép legképzettebb emberének kell lennie. Az 
emberiség életében évtizedek óta húzódó mate-
rialisztikus áramlatot az ideális javak: a tudo-
mány, az erkölcsiség és a művészet művelésé-
vel igyekszik megszüntetni. A felületességben 
és csak a külsőségek keresésében hazájának 
katasztrófáját látja. 

Érdekes, hogy Natorp műveiben személyisége 
teljesen háttérbe vonul. Még annak sem sike-
rült élete folyásáról valami közelebbit megtud-
nia, aki vele levelezésben állott. „De nobis ipsis 
silemus", magunkról hallgatunk, volt a jelszava. 
Nem beszélt magáról, csak műveiről. A „Philo-
sophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen" 
című művének első kötetében rajzolja meg 
filozófiájának kifejlődését. 

A tanítók körében felejthetetlen marad en-
nek a nagy szociálpedagógusnak emléke, akire 
mindig több hivatkozás történik a neveléstudo-
mány irodalmában. 

Mi nem kormányozzuk a nemzetet csak a mai 
olasz nemzedékért, amely már magában véve is 
nagy feladat volna, hanem a jövő nemzedékért, 
minthogy a haza századokon, ezredeken át élni 
fog. B. Mussolini. 
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HITFELEKEZETI ISKOLAI ADÓ 
Irta : dr. vitéz N A G Y IVÁN 

Igen sok esetben vetődik fel a kérdés, hogy 
a hitfelekezetek által fenntartott iskolák szük-
ségleteinek fedezéséhez kik tartoznak hozzá-
járulni? A felekezetek iskolaállítási joga régi 
gyakorlaton, illetve a protestáns felekezeteké 
több törvényen alapul, amelyek közül kiemel-
kedik az 1790—91. évi XXVI . t.-c., amely szá-
mukra az iskolaállítás terén a teljes egyenjogú-
ságot biztosította. A népoktatásnak korszerű 
megalapozását jelentő 1868. évi X X X V I I I . t.-c. 
11. §-ában továbbra is biztosítja a hitfelekeze-
teknek azt a jogát, hogy „saját erejükből tart-
hatnak fent és állíthatnak föl nyilvános nép-
oktatási intézeteket, az ily tanintézetek felál-
l í tására és fenntartására híveik anyagi hozzá-
járulását a saját képviseletük által meghatáro-
zandó módon és arányban, amint eddig szokás-
ban volt, ezentúl is igénybe vehetik". Eszerint 
a hitfelekezeti iskola fenntartásához szükséges 
és adó rangjára emelt „hozzájárulást" fizetni 
tartoznak mindazok, akik az iskolát fenntartó 
hitfelekezetnek tagjaiként az illető község te-
rületén laknak, de azok is, akiknek birtokuk 
van a község területén, ha ugyanahhoz a hit-
felekezethez tartoznak, bár maguk nem laknak 
az illető községben (erről a 29.166—1891. VKM. 
számú rendelet intézkedik); viszont az adóalap 
megállapításánál nem vonható be a helyben 
lakó hitközségi tagnak más községben fekvő 
birtoka (19.064—1892. VKM.). 

A legtöbbször ott merül fel kétely, hogy váj-
jon olyan községbeli lakosok, akik nem tagjai 
az iskolát fenntartó felekezetnek, tehát vagy 
más felekezethez tartoznak, vagy felekezeten-
kívüliek, — váj jon tartoznak-e felekezeti isko-
lai adót fizetni egy másik felekezet által fenn-
tartott iskola költségeihez. Etekintetben az 
1868. évi X X X V I I I . t.-c. 45. §-a így rendelke-
zik: „Ott pedig, ahol a más hitfelekezetekhez 
tartozó gyermekek száma a 30-at el nem éri, 
ezen gyermekek is, amennyiben szülőik okta-
tásukról más úton nem gondoskodnának, a lé-
tező felekezeti iskolába fognak járni s szüleik 
ezen iskola költségeihez ugyanazon módon és 
arányban fognak járulni, mint azon hitfeleke-
zet tagjai, amely az iskolát fenntart ja." A tör-
vény tehát világosan rendelkezik. Iskolát fenn-
tartó bármelyik hitfelekezetnek joga van te-
hát az iskola fenntar tására szolgáló költséggel 
„ugyanazon módon és arányban" megterhelni 
más hitfelekezethez tartozót is, de csakis azt a 
szülőt, akinek gyermeke az illető hitfelekezeti 
iskolába jár. (Közig. Bír. 1907 nov. 19-én hozott 
3998. XI . 2. 722. számú határozata.) Az ilyen 
szülőt is azonban a hitközség csupán a rendes, 
állandó iskolafenntartási költségekhez való 
hozzájárulással terhelheti meg, de már ú j be-
ruházási költség felmerülése alkalmával az 
ilyen szülőt iskolafenntartási járulékkal meg 
nem terhelheti (24.959—1892. VKM. sz. rendelet 
és a fent hivatkozott Közig. Bír. határozat dön-

tése). Egyedül az iskolát fenn nem tartó ort. izr. 
hitközségi tagokra nézve mondja ki az 12.191— 
1887. VKM. sz. rendelet, hogy a status quo izr. 
hitközség által fenntartott iskola költségeihez 
azonos arányban tartoznak hozzájárulni még 
akkor is, ha gyermekeik nem is látogatják a 
szóbanlévő iskolát. Az orth. izraeliták ugyanis 
— törvény értelmében — nem tekinthetők 
„más" hitfelekezetűeknek. Kétségtelen tehát, 
hogy a fennálló törvényes jogszabályok szerint 
egyes felekezetek másvallásúakra csakis abban 
az esetben vethetnek ki — valójában iskolafenn-
tartási hozzájárulást és nem pedig ú. n. — is-
kolaadót, ha az illetőknek saját gyermekei az 
iskolába járnak és természetesen csak arra az 
időre, illetve évekre, amíg a gyermek a neve-
zett iskolát látogatja. 

Természetes, sokszor az egyes iskolafenn-
tartó hitfelekezetek számára nem előnyös álla-
pot az, hogy valamely más felekezethez tartozó 
földbirtokosnak vagy gazdának cselédsorban 
lévő, tehát nem adózó alkalmazottainak gyer-
mekei az ő iskolájába járnak, ellenben az is-
kola fenntartásához nem járulnak hozzá. Ezek 
a hitfelekezetek az 1907. évi XLV. t.-c., az ú. n. 
cselédtörvény 32. §-ára hivatkozva, az iskola-
fenntartási járulékot az illető földbirtokosra is 
ki szokták vetni. Ez a szakasz ugyanis a kö-
vetkezőket mondja: „A gazda •— a bérbe való 
betudás nélkül — viselni tartozik az éves cse-
léd iskolaköteles gyermekei után az elemi isko-
lai beiratást és tandíjat . Ez a kötelezettség nem 
terheli a gazdát ott, ahol a cselédek gyermekei 
tandíjmentességben részesülnek. Köteles a 
gazda módot és lehetőséget nyúj tani arra, hogy 
a szolgálatában álló tankötelesek az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-c.-nek teljesen megfelelően, ren-
desen járhassanak iskolába." 

Bár a közoktatásügyi minisztérium fenthivat-
kozott rendeleteiben többízben hozott elvi ha-
tározatot a más felekezetekhez tartozók iskolai 
járulékainak ügyében, amely elvi állásfoglalás 
mindenkor szigorúan ragaszkodott a népisko-
lai törvény fent idézett 45. §-ának szavaihoz, 
újabban a 865—2—192/1931. számú VKM. rende-
letben, konkrét esetből kifolyólag, a cselédtartó 
gazda hozzájárulását illetően — addig is, amíg 
e tényleg fennálló visszás helyzeten, ami tehát 
abból áll elő néhol, hogy valamely község egyet-
len felekezeti iskoláját másvallású vagy fele-
kezetnélküli, vagy éppen részvénytársaság tu-
lajdonában lévő földbiitokon alkalmazott cse-
lédek gyermekei nagy számmal látogatják, de 
a fenntartásához, szegénységük miatt, nem já-
rulnak hozzá, viszont pedig a tulajdonos gazda 
az iskolai népoktatásról intézkedő törvény ér-
telmében megadóztatható nem volt —, adott 
esetben arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
mivel az illetők „cselédségük gyermekeinek ok-
tatásáról más úton nem gondoskodtak, hanem 
a gyermekek oktatása céljából a róm. kat. isko-
lát veszik igénybe, ugyanolyan mértékben tar-
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toznak hozzájárulni az iskola fenntartásához, 
mint a hitfelekezet tagjai". A kultuszminiszté-
riumnak ezt a konkrét esetben hozott méltá-
nyossági határozatát azonban a végrehajtás al-
kalmával az igazságügyminiszternek 48.862— 
1931. számú véleménye alapján a pénzügy-
minisztérium nem engedte érvényesülni, mert 
a római katolikus hitközség által a másvallású 
gazdára kivetett felekezeti iskolai adó — mint 
törvényellenes kivetés — behajtását megtiltotta. 
És végeredményben helyesen, mert az érvény-
ben lévő összes törvényerejű rendelkezések a 
másfelekezetűeknek hozzájárulási kötelezettsé-
gét, kivéve azt az esetet, ha gyermekei az illető 
felekezeti iskolába járnak, — seholsem állapít-
ják meg. Nem kétséges azonban, hogy mielőbb 
törvényhozási úton rendezni kellene nemcsak 
a másfelekezetűek, hanem a jogi személyek, 
illetve a részvénytársaságok iskolafenntartási 
kötelezettségét is, amelyek jelenleg a 14.705— 
1891. VKM. sz. rendelet értelmében „semmiféle 
felekezethez nem tartozván, hitfelekeseti iskola 
céljaira meg nem adóztathatók". 

Mi már most az eljárás akkor, ha másvallá-
súra, akinek gyermeke nem is já r az illető is-
kolába, valamely felekezet iskolaadót vet ki? 

Az alapadók megállapítása ellen irányuló jog-
orvoslat útjáról az 1923. évi VII t.-c. 92. $-ának 
3. bekezdése, továbbá az 1927. évi 60.000/VII-a. 
szám alatt a pénzügyminiszter által a közadók 
kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések 
Hivatalos Összeállítása (1927. évi 600. P. M.) az 
ú. n. K. K. H. Ö. 102. §-ának 3. bekezdése intézke-
dik, amely kimondja, hogy „az együttes keze-
lésbe bevont, de nem az államkincstárt, illető-
leg helyhatóságot illető közszolgáltatások jo-
gossága és mérve elleni jogorvoslatokra vonat-
kozólag, az ezekre a közszolgáltatásokra nézve 
fennálló rendelkezések továbbra is érvényben 
tartatnak, azzal a kiegészítéssel azonban, hogy 
minden a közadók módjára behajtott követe-
lésre nézve „ . . . annak a kérdésnek az elbírá-
lása, hogy az arra illetékes hatóság jogérvé-
nyesen állapította-e meg a követelést, a közigaz-
gatási bizottság adóügyi bizottságának a ha-
táskörébe tartozik". Az adóügyi bizottság hatá-
rozata ellen pedig ugyancsak a K. K. H. Ö. 104. 
§-a mondja ki, hogy megpanaszolható határo-
zata a közigazgatási bírósághoz ,,h) a közadók 
módjára behajtott követelésnek az a r ra illeté-
kes hatóság út ján történt jogérvényes megálla-
pítása tárgyában hozott határozata ellen". A 
róm. kat. egyházközségek által másvallásúakra 
kivetett iskolaadóügyben pedig a magyar püs-
pöki kar 1933. évi október hó 11-én tartot t ta-
nácskozásában jóváhagyott és az 1933. évi de-
cember hó 19-én tartott minisztertanács ülésé-
nek határozatából 3117—1933. VKM. szám alatt 
kiadott magyarországi katolikus egyházközsé-
gek adóztatási szabályzatának* 7. §-a 3. pontja 
külön kiemelt határozottsággal mondja ki: „an-
nak a kérdésnek az elbírálása azonban, hogy az 
egyházi adót az arra illetékes hatóság jogérvé-

* Megjelent kiilönfüzet alakjában Budapesten, 1934-
ben, a Szent István Társulatnál. Ára 50 fillér. 

nyesen állapította-e meg, a közigazgatási bi-
zottság adóügyi bizottságához tartozik, amely-
nek határozata ellen a magyar királyi közigaz-
gatási bírósághoz intézendő panasznak van 
helye". Az egyidejűleg kiadott végrehajtási 
utasítás pedig e pontra vonatkozóan külön is 
megjegyzi, hogy panasznak van helye olyan 
esetben, lia „az egyházközség illetékességét túl-
lépve, olyan hívőre, aki az egyházközség terü-
letén nem lakik, sem ott ingatlannal, vagy ha-
szonhajtó foglalkozással nem bír, vagy másval-
lásúra, illetve vallásfelekezet kötelékébe nem 
tartozóra vet ki egyházi adót, vagyis, amikor 
az egyházközség egyházi adót olyan valakire 
vet ki, akinek megadóztatására nem illetékes. 

Konkrét esetekben tehát a felekezeti iskola-
adóval megterhelt másvallású egyén a kivetett 
adók ellen jogérvényességi kifogást hozva fel, 
a közigazgatási bizottság adóügyi bizottságá-
hoz fellebbezhet, amelynek határozata ellen pe-
dig a közigazgatási bírósághoz panasszal for-
dulhat. Téves tehát egyes adóügyi bizottságok-
nak olyan határozata, amely az oda benyújtott 
fellebbezéssel érdemben nem foglalkozik és ér-
demi határozathozatal nélkül a fellebbezést az 
illető adót kivető egyházközséghez teszi át és 
az egyházmegyei hatóság újabb határozata el-
len a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez esetleg teendő felülvizsgálati kérelemre 
utasít. A hivatkozott adóztatási szabályzat 7. 
§-ának 1. pontja ugyanis nyilvánvalóan megál-
lapítja, hogy az egyházközséghez a fellebbezés 
„az egyéni kivetés ellen", tehát az adóösszeg 
nagysága miatt adható be és nem pedig magá-
nak az adó kivetésének jogérvényessége tekin-
tetében. Teljesen érthetetlen tehát pl. Fe jér vár-
megye közigazgatási bizottsága adóügyi bizott-
ságának egy legutóbb hozott végzése, iskolaadó 
elleni fellebbezés ügyében, amikor „hatáskör 
hiányában illetékes eljárás céljából" az egyház-
községhez teszi át a benyújtott, fellebbezést, az-
zal a jogászilag teljesen érthetetlen indokolás-
sal, hogy így kellett határozni, mert „az adó-
köteles fellebbezésében a kivetés jogosságát vi-
ta t ja és a megállapítás jogérvényességének kér-
dése a megállapítás jogosságának (f) kérdésé-
vel nem azonos". 

Igyekeztünk a fentiekben a felekezeti iskola-
adónak kivetése alkalmával legtöbbször fel-
merülő két problémát a feltalálható összes jog-
szabályok figyelembevételével megvilágítani, 
tisztában vagyunk azonban azzal, hogy az is-
kolafenntartó felekezetekre a fennálló jogszabá-
lyok hátrányos rendelkezésein minél előbb 
szükség volna törvényileg változtatni, főleg a 
cselédtartó gazdának és a részvénytársaságok-
nak az adózók közé való bevonásával. Ügy tud-
juk, hogy a kultuszminisztériumban már van 
is készen ilyen értelmű törvényjavaslattervezet. 

A legmagasabb, amit az emberiség a maga 
létének minden pillanatában tehet, az, hogy 
eddigi kísérleteinek egész nyereségét a fiatal 
nemzedéknek koncentráltan átadja. 

Tuisco Ziller. 
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MAGYAR JÍEVELÉSTIDOIIÁÜYI 
FOLYÓIRATOK 19S5-BEX 

fr ta : KELETI A D O L F 

A folyóiratoknak ma különös fontosságuk van. 
Az ismereteknek rohamos fejlődése eléje vág a 
könyveknek és a folyóiratok vannak hivatva 
most, rövid időközökben számot adni a tudo-
mány fejlődéséről. Bizonyos tekintetben ez min-
dig így volt, mert a folyóiratok a tudomány elő-
hírnökei és ezek jelzik az első megmozdulásokat. 
A könyv összefoglal, bizonyos megállapodott 
eredményeket adhat. A mai hullámzó időkben 
minden gyorsan évül. Legjobb példa erre a föld-
rajzi tudományos munkák egy része, mert úgy-
szólván a szemünk láttára alakulnak át és hulla-
nak el régi megállapítások és értékelések. 

A folyóiratok egy ország tudományos munkál-
kodását vagy legalább is annak irányvonalát 
gyűj t ik össze. I t t hívják fel a figyelmet arra, 
milyen változás indult meg, mi várható és mire 
lenne szükség. A magyar neveléstudomány nem 
tekinthet vissza olyan nagy múltra, mint a többi 
tudományágak és éppen azért érdekes megtudni, 
hány folyóirat és milyen természetű folyóiratok 
szolgálják a magyar neveléstudományi kultúrát. 
Nyugodtan és tárgyilagosan megállapíthatjuk, 
hogy úgy számban, mint minőségben a magyar 
neveléstudományi irodalom magába foglal min-
den olyan törekvést, amely ma a tudományos 
világot foglalkoztatja. Ha a különféle folyóira-
tokban hiányok vannak, ezt annak kell betud-
nunk, hogy folyóirataink kezében nincsenek meg 
az eszközök — idegen folyóiratok, könyvek —, 
amelyek nélkül jól szerkesztett folyóiratot adni 
nagyon nehéz. De örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy minden magyar neveléstudományi folyó-
irat színvonalon áll és nemcsak a maga kis köré-
vel 68 ä helyi kérdésekkel foglalkozik, hanem 
igyekszik megtalálni a kapcsolatokat még a kül-
földön most meginduló nevezetesebb kérdésekkel 
is. Egészen meglepő, hogy vidéki folyóiratokban 
olyan közleményeket olvasunk, amelyek alapos 
tájékozottságra mutatnak és jelzik azt is, hogy 
a magyar tanítóság egyetemét már minden neve-
lési és tanítási kérdés foglalkoztatja. 

Budapest Székesfőváros Pedagógiai Könyv-
tárába a következő neveléstudományi folyóira-
tok járnak: 

Alföldi Népművelés. Hódmezővásárhely. Szerk. Cser-
nai Mátyás. 

Rorsodmegyei Tanügy. Miskolc. Szerk. Nyitrai Jenő. 
Cselekvés Iskolája. Szeged. Szerk. Kratofil Dezső. 
Dunántúli Népművelő. Szombathely. Szerk. Dr. Palkó 

J . és Dezső L. 
Dunántúli Tanítók I.apja. Szombathely. Szerk. Finta 

Sándor . 
Erdélyi Iskola. Cluj-Kolozsvár. Szerk. György La jos 

és Márton Áron. 
Erdélyi Magyar Tanító. Oradea-Nagyvárad. Szerk. 

Székely Gyula. 
Evangélikus Népiskola. Sopron. Szerk. Somogyi Béla. 
A Gyermek. Budapest . Szerk. Cser János. 
Gyermeknevelés. Budapest. Szerk. Halász Jenny. 
Gyermekvédelem. Budapest . Szerk. dr. Máday István. 
A Hajdúság Kultúrája. Debrecen. Szerk. Bökényi 

Dániel. 

Izr. Tanügyi Értesítő. Budapest. Szerk. dr. Vilner F. 
és Schichtanz Á. 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népművelés. Szol-
nok. Szerk. Greczmajer Károly. 

Jövő (ltjain. Budapest. Szerk. Nemesné M. M. és 
Baloghy M. 

Katholikus Iskola. Pécs. Szerk. Magyar Sándor. 
Katolikus Nevelés. Bpest. Szerk. dr. Gigler Károly. 
Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja. Budapest . 

Szerk. Windisch Hilda. 
Kereskedelmi Szakoktatás. Budapest. Szerk. Borot-

vás Nagy Sándor. 
Kisdednevelés. Budapest. Szerk. Rojkó Antal és Stelly 

Gizel la^ 
Magyar Gyermeknevelés. Székesfehérvár. Szerk. Héjj 

Erzsébet . 
Magyar Gyógypedagógia. Bpest. Szerk. Éltes Mátyás. 
Magyar Középiskola. Budapest . Szerk. dr. Prónai 

Lajos . 
Magyar Művelődés. Bpest. Szerk. Marczell Ágoston. 
Magyar Népiskola. Újpest. Szerk. vitéz Csorba Ödön. 
Magyar Pedagógia. Budapest. Szerk. Komis Gy. közr. 

Nagy J. Béla. 
Magyar Tanító. Komarno-Komárom. Szerk. Boross 

Béla. 
Magyar Tanítóképző. Budapest. Szerk. Kiss József. 
Magyar ünnep. Szeged. Szerk. Vicsay Lajos . 
Mezőgazdasági Népoktatás. Gyöngyös. Szerk. vitéz 

Gyutay István. 
Nemzeti Közoktatás. Budapest. Szerk. ölveczky Pál 

és Elekes Boldizsár. 
Nemzetnevelés. Budapest . Szerk. Kocsán Károly. 
Népnevelés. Győr. Szerk. Boldis D. és Chityl P. 
Népoktatási Szemle. Budapest. Szerk. Angyal János. 
Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató. Buda-

pest. Főszerk. Drozdy Gyula, segédszerk. dr. Lőrinczy 
Szabolcs. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Bp. 
Szerk. dr. Kardeván Károly. 

Országos Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 
Budapest . Szerk. Síklaki István. 

Pedagógiai Szeminárium. Budapest . Szerk. Ozorai 
Frigyes. 

Protestáns Tanügyi Szemle. Debrecen—Budapest . 
Szerk. dr. Bánkuti D. és dr. Kun Sándor. 

Rajzoktatás. Budapest . Szerk. Mátrai Vilmos. 
Siketnémák és Vakok Oktatásügye. Budapest . Szerk. 

Szentgyörgyi Gusztáv. 
Szabolcsi Tanító. Nyíregyháza. Szerk. Süle Dénes. 
Tanítók Lapja. Debrecen. Szerk. Ormos Lajos . 
Tanítók Szövetsége. Budapest . Szerk. Rákos István 

és Bozsik Béla. 
Testnevelési Tanárok Közlönye. Budapest . Szerk. 

Szőke Elemér. 
Zempléni Tanító. Sá tora l jaú jhe ly . Bencze András. 

A magyarnyelvű pedagógiai folyóiratok száma 
46. Ebből vidéken 21, a fővárosban 25 folyóirat 
jelenik meg. Ide kell még soroznunk az Üj Élet 
című, Csehszlovákiában megjelenő folyóiratnak 
Világosság-rovatát, mert ebben a rovatban min-
den számban pedagógiai közleményeket adnak. 
A folyóiratokat általában négy csoportra oszt-
ha t juk : általános irányúak, szakpedagógiai, 
egyesületi és felekezeti irányúak. Az itt említett 
irányok természetesen nincsenek pontosan körül-
határolva, csak általános jelzésül szolgálhatnak. 
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Általános pedagógiai cikket majdnem minden 
folyóiratban találunk. Hogy ez a szám milyen 
jelentékeny, mutatja az, hogy a tisztán tudomá-
nyos jellegű németországi pedagógiai folyóiratok 
száma 115. Ebbe a számba nem számítjuk bele 
az egyes német területek különféle hivatalos 
tanügyi lapjait. 

Nézzük most már csoportok szerint a folyóira-
tokat és hogy nagy általánosságban mi a leg-
jellegzetesebb témakörük. 

Általános irányú pedagógiai folyóiratok: Al-
földi Népművelés, Borsodmegyei Tanügy, Du-
nántúli Népművelő, Dunántúli Tanítók Lapja, 
Gyermeknevelés, Hajdúság Kultúrája, Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Népművelés, Ma-
gyar Gyermeknevelés, Magyar Népiskola, Ma-
gyar Pedagógia, Nemzeti Közoktatás, Nemzet-
nevelés, Népnevelés, Néptanítók Lapja és Nép-
művelési Tájékoztató, Pedagógiai Szeminárium, 
Szabolcsi Tanító, Tanítók Lapja, Zempléni Ta-
nító. 

Szakpedagógiai folyóiratok: Cselekvés Isko-
lája, A Gyermek, Gyermekvédelem, Jövő Útjain, 
Kereskedelmi Szakoktatás, Kisdednevelés, Ma-
gyar Gyógypedagógia, Magyar Középiskola, Ma-
gyar Művelődés, Magyar Tanítóképző, Magyar 
Ünnep, Mezőgazdasági Népoktatás, Rajzoktatás, 
Siketnémák és Vakok Oktatásügye, Testnevelési 
Tanárok Közlönye. 

Egyesületi folyóiratok: Népoktatási Szemle, 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
Tanítók Szövetsége. 

Felekezeti folyóiratok: Evangélikus Népiskola, 
Izraelita Tanügyi Értesítő, Katholikus Iskola, 
Katholikus Nevelés, Katholikus Tanítónők és 
Tanárnők Lapja. Protestáns Tanügyi Szemle. 

Megszállt területek lapjai: Erdélyi Iskola, Er-
délyi Magyar Tanító, Magyar Tanító (Szlo-
venszkói). 

Megemlítettük már, hogy a csoportosítás nem 
jelent tiszta elhatárolást, csak éppen fő jellem-
vonásukat akarja kidomborítani. Éppen azért 
majdnem lehetetlen tartalmi szempontból részle-
tesen ismertetni a folyóiratokat, mert például 
az általános irányú pedagógiai szaklapok na-
gyon sok szakcikket is hoznak. Nemcsak mód-
szertani cikkeket, hanem egészségügyi, gyógy-
pedagógiai. testnevelési és egyéb cikkeket is. Ez 
különösen a vidéki folyóiratok feladata, ezt a 
feladatot nagyon szépen meg is oldiák. A vidéki 
pedagógiai folyóiratnak szétágazóbb a témaköre 
is, mert sokféle érdeklődést kell szolgálnia. Na-
gyon kívánatos volna, ha éppen a vidéki lapok 
még részletesebben dolgoznák fel a maguk terü-
letét és az egyes iskolák a folyóiratokban meg-
jelentetnék azokat a tapasztalatokat, amelyek 
napról-napra eléjük kerülnek. Ez roppant becses 
adatgyűjtés lenne, mert így jutnánk közelebb a 
magyar gyermek lelkivilágához és így rakhat-
nók le alapjait egy ú j magyar neveléstudomány-
nak. Egyben megismernők a nevelés és tanítás 
fejlesztésének szükséges eszközeit és megtalálhat-
nánk módját annak a sokat vitatott kérdésnek, 
hogyan juthatnának a család és iskola egy kö-
zösségbe és kifejleszthetnék az iskolákat nem-

csak oktató- és nevelőhelyekké, hanem népnevelő-
helyekké is. Nem nélkülözhetjük a tapasztalatot, 
az iskolai élet mindennapi megnyilvánulását, 
mert nem elméletekből alkotunk ú j elméletet, ha-
nem a tapasztalatokból ú j megismeréseket. 

Nevezetesebb témakörök szerint a következő-
ket kapjuk: tanítási módszer egyes tárgyakról és 
általában, gyermektanulmány, gyermekvédelem, 
reformok, szakoktatás, kisdednevelés, tanítókép-
zés, gyógypedagógia, ünnepélyek ismertetése, 
testnevelés, tanfelügyelet, szakfelügyelet, iskola-
fajok és neveléstudomány, felekezeti oktatás. 
Már ebből is látszik, milyen nagy és széles terü-
let van feldolgozva. 

Meg kell még emlékeznünk a megszállt terüle-
tek magyar neveléstani folyóiratairól. Az Er-
délyi Iskola kettős feladatot old meg. Egyrészt 
ismereteket közöl a magyar történelem és iroda-
lom területéről, magyarázatokkal látja el a kö-
zölt szemelvényeket, másrészt pedagógiai cikkei-
vel módszertani és általános ismereteket ad. 
A feladatot kiválóan oldja meg, mert minden 
száma a hasznos tudnivalók egész tárháza. Az 
Erdélyi Magyar Tanító elsősorban tanítói érde-
kekért küzd. Innen ismerjük meg azt a nehéz 
küzdelmet, melyet a magyar tanítóság a nyelvi 
vizsgák területén az utolsó két évben megvívott 
és megismerjük az erdélyi magyar tanítóság 
gazdasági, kulturális és nemzetiségi helyzetét. 
A csehszlovákiai Magyar Tanító a neveléstudo-
mány minden területével foglalkozik alapos és 
szép cikkekben úgy a modern pedagógiával, mint 
az egyes tárgyak tanítási módjával. Minden 
száma alapos tájékoztatója a csehszlovákiai isko-
lai viszonyoknak. 

Ezekben akartunk beszámolni általánosságban 
a magyar neveléstudományi folyóiratokról 1935-
ben. 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Gyakorlati népművelés Abaújban 

í r t a : KOMOROVICZ BÉLA 

A magyar népművelés első 10 éves időszaká-
ban kerestük a módozatokat, hogy a népműve-
lés szükségleteit hogyan elégítsük ki és miíyen 
formát válasszunk arra, hogy a népet a nép-
művelésnek megnyerjük. 

Az anyag megfelelő kiválasztása okozott leg-
több gondot az előadónak. Az előadások hall-
gatósága ugyanis vegyes összetételű, különböző 
korú, nemű s néha különböző foglalkozású is. 
Más ismereteket kíván a fiatalság, inásj; a 
gazdatársadalom és mást a falusi asszony-
hallgatók. Bizottságunk e nehézségek miatt 
nem adhat határozott utasítást a helyi népmű-
velés módjának lefolytatására, hanem csak ál-
talános irányelveket nyújthat. 

Valamelyes megoldást jelentene, ha minden 
községben: külön népművelési előadássorozato-
kat és tanfolyamokat tarthatnának a férfiak-
nak, külön a nőknek, de a két részre tagolt "nép-
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művelési tevékenységet ismét meg kellene osz-
tani foglalkozási ágak szerint is. Hiszen ami a 
gazdát érdekli, nem bizonyos, hogy az iparos 
is szívesen hallgatja, vagy amit a férfiak óhaj-
tanak hallani, nem bizonyos, hogy a falu asz-
szonyai is érdeklődve hallgatják. 

Kutat tuk tehát a néppel való érintkezés al-
kalmával mindazokat a témákat, melyek külön 
a férfilakosságot, külön a falu asszonyait ér-
deklik. A vármegye lakosságának 90%-a föld-
míves, a férf i lakosság legszívesebben a foglal-
kozásával kapcsolatos témakörből kíván elő-
adásokat hallgatni. A növénytermelés, állat-
tenyésztés, földmérés, kamata, százalékszámítás, 
első segélynyújtás, gyümölcstermelés tárgy-
köre érdekli őket. 

A fenti kívánságokat figyelembe véve, a fér-
fiak részére megalakultak a gazdasági i rányú 
népművelési tanfolyamok és a gyümölcsterme-
lési tanfolyamok. 

A nők szívesebben hallgatják a baromfi-
tenyésztés, zöldségtermelés, anya- és csecsemő-
védelem, betegápolás, egészséges és gazdaságos 
táplálkozás, háztartási ismeretek tárgykörét. 
Ezenkívül a háztartásban legszükségesebb var-
rás, kézimunka és a ruhaanyag előállításának 
módja érdekli őket. Ezt figyelembe véve, a nők 
részére is kialakultak már a nőnevelési varró-, 
kézimunka- és a gyapjúfeldolgozó tanfolyamok. 

Amint jeleztem, a vármegye földmíves lakos-
sága részére rendezi Bizottságunk a gazdasági 
i rányú népművelési tanfolyamokat. Ezen tan-
folyamok anyaga, a falusi loldmívelő nép szük-
ségletének megfelelően, egybeválogatott össze-
függő előadássorozatokból áll. 

Tulajdonképen a 60 előadássorozatból álló 
népművelési tanfolyamok, a község szükségle-
tének megfelelően, lehetnek növénytermelési, 
állattenyésztési vagy fatenyésztési gazdasági 
irányú népművelési tanfolyamok, amelyeken a 
főtárgykörre mintegy 18—20 előadás van szánva. 
A többi 40 óra az ember lelki és erkölcsi vilá-
gának, az egészségügyi ismereteknek, a hon-
ismeretnek, a természettudományi ismeretkör-
nek, a nemzeti élet és művelődésnek, a polgári 
jogok és kötelességek, a számolás és mérés 
ismeretkörének van fenntartva. Természetes, 
hogy ezen témakörökből szintén csak oly anya-
got tárgyalnak, amit a helyi szükséglet ír elő. 

Ott, ahol a gyümölcstermelés fejlesztése egy 
gyümölcstermelési tanfolyam szervezését kí-
vánja, ott a gyümölcsfa szaporítását, ültetését, 
gyümölcsösök létesítését, nevelését, különböző 
védekezési módokat, permetezőszerek készítését, 
a gyümölcs szedését, eltartását ismertetik több-
kevesebb előadás keretében. A tanfolyam hall-
gatói rendesen egy helyesen kezelt gyümöl-
csösbe tanulmányi kirándulást is tesznek, ahol 
az elméletben tanultak egy részét gyakorlatilag 
is bemutat ják részükre. 

A nőnevelési tanfolyamok egy községben két 
hónapig, 52 munkanapon át tartanak, 384 órá-
ban. A tanítás délelőtt 8—12-ig, délután 2—6-ig, 
vagy ha a hallgatók életkörülményeinek jobban 
megfelel, úgy délután 5 órától este 9 óráig tart . 
Ezeken a tanfolyamokon, amelyek nőnevelési, 

varró-, kézimunka- és gyapjúfeldolgozó tanfo-
lyamok szoktak lenni, elméleti és gyakorlati 
munkát saját í tanak el a női hallgatók. 

Az elméleti anyag mindkét típusú tanfolya-
mon egyforma. Tárgyalására a napi nyolcórai 
munkaidőből két órát használnak fel, összesen 
104 órát, míg a többi órán át a gyakorlati mun-
kát sajá t í t ják el. Az elméleti órákon kívül a 
kedély ápolására is gondot fordítanak az okta-
tók; munkaközben magyar népdalokat énekel-
tetnek a hallgatókkal. 

A nőnevelési, varró- és kézinmnkatanfolya-
mok tanítási anyaga a foltozással, lyuktöméssel 
kezdődik, a varrógép helyes kezelésének és ápo-
lásának elsajátítása után pedig a különböző 
fehérneműek mértékvételével, szabásrajzával is-
merkednek meg a hallgatók. A szabásrajzokat, 
kellő magyarázatokkal ellátva, füzetekbe ra j -
zolják. Mindenki elkészíti a saját családjában 
szükséges szabási mintákat. Továbbá megismer-
kednek a hallgatók a különböző fehérnemű-
anyagokkal, azok tulajdonságaival és kezelésé-
vel. Elkészítik a különböző fehérneműeket s 
azokat különböző kézinrankákkal, kivárásokkal 
díszítik. A fehérnemű varrása után megismer-
kednek a gyermek- és női ruha szabásával és 
varrásával, a magyar ruha készítésével s oly 
községekben, hol már volt gyapjúfeldolgozó 
tanfolyam, ott a férfiruha szabását és varrását 
is megtanulják. Ezen tanfolyamok célja nem 
varrónők képzése, hiszen 52 munkanap alatt ezt 
elérni nem is lehet, de megismertetjük a falusi 
gazdasszonyt a különböző fehérnemű- és ruha-
anyagokkal olyan mértékben, hogy családja 
részére helyesen vásárolhasson s meg tud ja kü-
lönböztetni a jó és rossz anyagokat s vógiil, 
hogy a családban előforduló legszükségesebb 
varrási munkákat egymaga is el tud ja végezni. 

Azon községekben, melyekben nincs alkal-
muk a nagyobb elemi iskolás és ismétlős gyer-
mekeknek a kézimunkát elsajátítani és a köz-
ségben tanítónő nincsen, ott naponkint délután 
4—5 óra között az oktatónő a kézimunka ele-
meibe is bevezeti 10—15 éves leánygyermekeket. 

A nőnevelési gyapjúfeldolgozó tanfolyamok 
tar ta lma szintén két hónap, vagyis 52 munka-
nap. E tanfolyamot napi beosztása és nőneve-
lési tananyaga ugyanolyan, mint a nőnevelési 
varrótanfolyamoké. E tanfolyamok gyakorlati 
munkájának anyaga: a gyapjú mosása, fésülése 
vagy kartolása, gyapjúfonal készítése, festése, 
szövőszék szerelése, ismertetése különböző föl-
vetések és lábítók lekötéseinek gyakorlása, 4—5 
sport férfiruhaszövetminta készítése, szövet 
házi kikészítése, azonkívül, ha az idő engedi — 
különböző gyapjúanyagok horgclása, kötése. 

A nőnevelési előadási anyag a falusi házi-
asszony életkörülményeinek megfelelően van 
összeválogatva. A ruha, fehérnemű, anyag-
ismeret, helyes ruházkodás, háztartási ismere-
tek, az egészséges táplálkozás, az anya- és 
csecsemővédelem, a gyermeknevelés köréből, a 
betegápolás, ragályos betegségek elleni védeke-
zés, elsősegélynyújtás, zöldségtermelés, baromfi-
tenyésztés, gyümölcstermelésből, a gyümölcs 
szedése, eltartása, befőttek, ízek készítése. 
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Ezen tanfolyamok lefolytatására külön okta-
tókat kell alkalmazni. Az oktatók a nőnevelési 
varrótanfolyamoknál női ipariskolát végzett, 
intelligens leányok, kik egy rövid ideig tartó 
oktatás után végzik el a gyakorlati és a nő-
nevelési rész oktatói munkáját. A nőnevelési 
gy ap j Ii feldolgozó tanfolyamok gyakorlati ré-
szének tanítására szintén külön kiképzett 
oktatónőket alkalmazunk. Ha ezek az oktatónők 
kellő intelligenciával nem rendelkeznek, úgy 
csak a gyakorlati munkát tanítják, a nőneve-
lési részt a község intelligenciája adja elő. 

E tanfolyamok részére külön helyiségre van 
szükség. Alkalmas erre akármelyik nagyobb 
gazdaház tágasabb szobája, mely elég világos 
és fűthető. 

A nőnevelési tanfolyamok közül különösen a 
nőnevelési gyapjúfeldolgozó tanfolyamok bír-
nak nagy szociális értékkel. Tudjuk, azt, hogy 
a magyar gazda mily nehezen tudja felsőruha-
szükségletét beszerezni, holott alkalma van 
juhot tenyészteni. Két juhnak gyapjából egy 

férf iruhát lehet készíteni, mely olcsó, meleg és 
elnyúzhatatlan. 

A gyapjúfeldolgozó tanfolyamok szolgálják 
az önellátást, de alapjai lehetnek egy igen érté-
kes háziiparágnak, mely háziiparág kellő támo-
gatás és hozzáértő vezetés mellett a sportszö-
vetet készítené. Ma az ország gyárai sport-
szöveteket nem készítenek. Angliából drága 
pénzen, nemesvalutáért kell beszereznünk a 
sportszöveteket. Azért ezekkel a tanfolyamok-
kal oly vidéken, ahol folyóvíz van és juhtartás 
is lehetséges — lehet is és érdemes is foglal-
kozni. 

Tanfolyamaink Széchenyi gyönyörű gondola-
tából születtek, melyben a népművelés irány-
elveit szögezi le: „Egyesült erővel iparkodjunk 
azon, hogy Magyarországon egy ember se 
legyen kenyér és ruházat nélkül, födél és szak-
ismeret nélkül és az erkölcsi műveltséget senki 
se nélkülözze." 

Tanfolyamainkkal erkölcsi műveltséget, szak-
ismereteket és több kenyeret nyujtunk. 

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

— Olvasmánytárgyalás a III. osztályban. — 
Irta: LENDVAI BÉLA. 

Mikor Nógrádi Lászlónak a „Vasárnap" c. ol-
vasmányát átolvastam, önkéntelenül arra gon-
doltam, vájjon szükség van-e a népiskolában 
hangulatképek tárgyalására? Vájjon átórzik-e 
a gyermekek azt a hangulatot, ami az író lel-
két áthatotta akkor, mikor művet alkotta? De 
ezek mellett még más kérdések is előtérbenyo-
mulnak lelkemben. Az egyik az, hogy az a vá-
rosi gyermek, aki még sohasem volt szomba-
ton este és vasárnap falun, helyesen képzeli-e 
el a falusi életképet, átérzi-e annak szépségeit. 
A másik meg az, hogy a falusi gyermek lelké-
hez közel kell-e vinnem a szombatesti és vasár-
napi hangulatot, mikor ő ottan benne él? 

Ha az olvasmánynak, mint művészi alkotás-
nak hatásaira gondolok, szinte biztosnak ve-
szem, hogy mind a falusi, mind pedig a városi 
gyermekek nemcsak átérzik az ilyen hangulat-
képeket, hanem lelkükre nemesítőleg is hatnak. 
Mindenesetre azonban a "képzeletüket kell fog-
lalkoztatnom az olvasmány tárgyalása közben. 
El kell velük képzeltetnem. mindazokat a kel-
lemes hatásokat, melyek az író lelkét érték ak-
kor, mikor a falusi szombatestét és vasárnapot 
megfigyelte. S ezen a megéreztetésen és átélte-
tésen lesz a tanítás súlypontja. 

Ezek szerint alaki célom tehát az lesz, hogy 
a gyermekek lelkét képzeletükön át gyönyör-' 
ködtessem s ezzel nemesítsem, tárgyi célnak 
pedig az olvasmány gyakorlását tűzhetem ki. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Hangulatkeltés. A gyermek is átélt már 
szombatestéket, vasárnapdélelőttöket s ezek 

megszokottak előtte. Valószínű, hogy eddig 
még nem is gondolt vissza azokra, csak hangu-
latára. Minthogy azonban az olvasmányban is 
szombat estéről s vasárnap délelőttről van szó, 
előbb ezeket a tapasztalatokat kérem számon. 

— Nálunk a szombat délután és vasárnap 
reggel egészen más, mint a többi hétköznap 
délutánja és reggele. — És nálatok? — kérde-
zem, mire a gyermekek elmondják, hogy náluk 
szombaton délután takarítanak, a konyhaedé-
nyeket megsúrolják, az udvart rendezik, söp-
rik, estefelé az utcát is megöntözik, söprik. Ké-
résindítással elmondják, hogy az édesanya 
szombaton este a gyermekeket megfürdeti, 
vasárnap reggel pedig tiszta alsó- és felsőruhát 
ad rájuk s az egész család templomba megy. 
(Valószínű, hogy erről nem egyhuzamban szá-
molnak be. Lehet, hogy kérdésekkel kell ezeket 
a tapasztalatokat számon kérnem.) 

— Miért lehet az, hogy nálatok a szombat 
este egészen más, mint a többi hétköznap es-
téje? — Azért, mert akkor készülünk a vasár-
napra, vasári-ap meg templomba megyünk, — 
mondhatják a gyermekek minden hangulat nél-
kül. Most az olvasmány bemutatásához, a gyer-
mekek elmondott tapasztalataihoz hangulati 
elemet kapcsolok. — Érdekes! Szombaton dél-
után nálunk is készülődnek a vasárnapra. Min-
denki tesz-vesfc valamit. Kendez, takarít. Sok-
szor még kalácsot is sütnek. Olyan, mintha va-
lakit várnának. — A vasárnapot várják, — 
mondják. — Azt. Ügy várják, mint a vendéget. 
Vasárnap reggel meg nálunk ünneplő ruhába 
öltözik mindenki. Hogyne! Hiszen vendég van 
a háznál. — A vasárnap a vendég. — Az. A ven-
déget pedig ünneplő ruhában illik fogadni. Va-
sárnap nálunk nem dolgozik senki, csak az 
édesanyának van délelőtt több dolga, mint 
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máskor. — Az süt, főz. — A vasárnapi ebédet 
főzi. — Azt. Az pedig különb, mint a többi. H a 
vendég van a háznál, akkor csak jobb ebéd kell, 
mint máskor! Én mindig úgy érzem, hogy a 
vasárnap a napok között a vendég. Hogyne 
lenne az, amikor azt a jó Istennek szenteljük! 
— Akkor templomba megyünk. — Oda. Azért, 
hogy hálát adjunk a jó Istennek a vett jókért. 
A vasárnapot a jó Isten dicsőségére szenteljük. 

b) Célkitűzés. Nógrádi László megfigyelte, 
hogy falun hogyan készülnek a vasárnapra, s 
mi történik vasárnap reggel. Amit látott és ér-
zett, azt leírta. Megvan a ti könyvetekben is. 
Elolvasom. 

Tárgyalás. 
a) Az olvasmány bemutatása. Minthogy ez az 

olvasmány prózába í r t költemény, ami csak tel-
jes egészében hathat a gyermek lelkére, azért 
megszakítás nélkül olvasom el. 

Vasárnap. 
Esteledik. A házak szépen fehérre meszelve világíta-

nak. A tornác, alja sárga földdel van bemázolva. Az 
udvaron a fehérnép rendezkedik. Söprik a házak ele-
jét meg az utcát. Mikorra megszólal az estéli harang-
szó, tiszta minden. Komolyan, ünnepélyesen húg az 
öreg harang az esti szürkületbe, mintha mondaná: ün-
nep-re vir-ra-dunk, ün-nep-re, ün-nep-re. A kisharang 
élesen aprózza a vers végén: csi-no-sak le-gye-tek, gye-
re-kek! 

Szombaton este tovább világítanak a házak ablakai, 
mint máskor. Előszedik az ünneplőket, kikészítenek 
mindent, hogy vasárnap reggelre készületlen ne talál-
jon semmit. Nem is talál! 
• Vasárnap reggel, mikor a nap első sugara végig-
suhan a hazákon, minden szép rendben van. A kocsik 
a félszer alá vannak tolva, a szerszámok eltakarítva, a 
szénáspadlás létrája fal mellé támasztva. 

Ünnepélyes csend mindenfelé. Nem nyikorognak a 
nehéz kútgémek, nem zörögnek a kocsik.. Egy szó, egy 
kiáltás sem hallatszik, csak a házak kéménye füstöl. 
Magasan kígyózik fel a tiszta ég felé, mint "az áldozat 
füstje. Olyan az egész falu, mint egy oltár, melyen 
szegény emberek egyszerű szívvel, de igaz lélekkel ál-
doznak. 

Vasárnap reggel máskép hangzik a mezőre menő 
nyájak kolompja, máskép szól a tülök, a csordás 
katpna-marsa. A madarak is másként dalolnak a házak 
udvarán álló eperfákon. A galambdúc tetején ülő ga-
lambok tolla is mintha fehérebb volna. Nem is csoda: 
az Ür napjá ézl 

Egyszerre a falu magas tornyában niegkondul az 
öreg harang hívogató szava. Erre megélénkül a falu 
egyetlen utcája. Innen is, onnan is egy-egy tipegő öreg 
megyén od4», hova a harang hívogat; hónuk.alatt nagy-
kapcsú imádságoskönyvvel sietnek a templomba. Az 
öregeket követik a fiatalok ünneplőruhában, imádsá-
gos, komoly arccal sietnek a hálaadásra. A gyermek-
sereg párosával, hosszú kígyósorban igyekszik az iskola 
udvaráról az öregek és fiatalok seregébe . . . 

Aztán száll a lélek az ének szárnyain föl, föl a ma-
gasba: 

„Áldozattal járul Hozzád . . ." 

b) A hatások számonkérése. A gyermekek 
meghallgatták az olvasmányt. Most azokat a 
hatásokat kérem számon, amelyek a gyerme-
kek lelkét, első hallásra megragadták. 

— Milyennek látta Nógrádi László a szom-

bat estét és a vasárnapot? — kérdezem, mire a 
gyermekek elmondják azokat a mozzanatokat, 
amelyek lelküket erősebben érintették. I t t néni 
törekszem arra, hogy az egész olvasmány tar-
talmát elmondják. Erre majd a részenkénti tár-
gyalás és olvasás után kerül majd sor. 

c) A z o l v a s m á n y r é s z e n k é n t i t á r -
g y a l á s a . 

1. A szombat este. Az egyik jobban olvasó 
gyermekkel elolvastatom az olvasmány két be-
kezdését, amelyekben a szombat estét í r j a le 
az író, majd az elolvasott részt számon kérem. 
A számonkérésben azonban nemcsak az a gyer-
mek vesz részt, aki olvasta, hanem as egész osz-
tály s így a tanításnak ez a mozzanata meg-
beszélésszerű lesz. 

— Mikor kezdte megfigyelni az író a szom-
batot? — Akkor, mikor már esteledett. — Meg-
figyelte azt is, hogy milyenek a házak, a tor-
nácok, — mondom s a gyermekek elmondják 
azt, ami erről az olvasmányban le van írva. 
Minthogy ebben a „mázolva" szó szokatlan a 
gyermekek előtt, valószínű, hegy beszámolás 
közben ezt nem használják, vagy ha használják 
is, kérdés, helyes tartalmat adnak-e neki? Ép-
pen azért ezt a szót a mondat keretében értel-
mezem. — Az író azt mondja, hogy: „a házak 
fehérre vannak meszelve, a tornác alja pedig 
sárga földdel van bemázolva". — Miért mond-
hatja, hogy a falak meszelve, a tornác a l ja pe-
dig „mázolva" van? Nem mindegy ez? — kér-
dezem s ezzel a gyermekeket a r ra kényszerí-
tem, hogy előbb inaguk keressék a szó tartal-
mát. Ha nem találnák meg, magam vezetem 
rá, hogy faluhelyen sárga földet hígítanak víz-
zel s abba rövidnyeiű meszelőt vagy használt 
zsákdarabot mártanak s azzal „mázolják" be a 
tornác talaját , amit sok helyen úgy is monda-
nak, hogy „csapják"!! — S miért „mázolják" be 
azt? — szövöm a kérdésbe a megismertetett 
szót. — Azért, hogy szebb legyen. — S ki ren-
dezkedik az udvaron? — A „fehérnép" — mond-
hat ja a gyermek az olvasmány alapján s lehet, 
hogy ez a szó is ismeretien előtte. — Ezt más-
ként is mondhatta volna az író, — szólok, hogy 
a szó tartalmának más kifejezésére indítsam a 
gyermekeket. Ha tudják, megmondják, hogy a 
„fehérnép" asszonynépet jelent. „Fehérnép"-nek 
mondják az asszonyt, leányt. Ha nem tudnák, 
magam mondom meg. — Miért rendezi az ud-
vart a „fehérnép"? — szövöm a szót kérdésbe. 
— Azért, mert a férfiak (férfinép) nem érnek 
rá, —- mondják, amit így egészítek ki: — Azok 
szombaton korábban jönnek haza a határból, s 
az állatokat, a kocsiszínt, az istállót, hozzák 
rendbe azért, hogy az is tiszta legyen vasár-
napra. — Mikor már belül is rendben van min-
den, mit csinál akkor a férfinép? — Elsöprik a 
házak elejét, meg az utcát, — mondják a gyer-
mekek az olvasott gondolatot, amit így egészí-
lek ki: — Söprés előtt előbb felöntözik. — Azért 
öntözik fel, hogy ne legyen por, mondhatják 
tapasztalataik alapján a gyermekek. — Öntö-
zés, söprés közben az egyik szomszédlány talál-
kozik a másikkal. Ilyenkor mit csinálhatnak? 
— Egy kicsit beszélgetnek. Lehet, hogy azt be-
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szélik meg, hogy holnap majd együtt mennek 
a templomba. 

— Hanem egyszercsak elsötétedik és jön az 
este. — Akkor megszólal a harang. — Először a 

kisharang, aztán meg a nagyharang. — Estére 
harangoznak. — Ilyenkor imádkoznak. — Ha-
nem nem egyformán szól ám a két harang! — 
késztetem a gyermekeket arra, hogy az elolva-
sott rész tar talmát elmondják. — Az öreg ha-
rang komolyan, öregesen mondja, hogy: ün-
nep-re, ün-nep-rel A fiatalabb meg aprózza, 
hogy: esi-no-sak le-gye-tek, gye-re-kek! — mond-

ják a könyv szavai szerint. — Legyetek ti az 
öregharangok, t i meg a kisharangok! — osztom 
az osztályt két csoportra. — Kezdjék a nagy-
harangok! — szólok, mire a gyermekek a ha-

rangszót utánozzák s mély hangon mondják, 
hogy: Csi-no-sak le-gye-tek, gye-re-kek! (Az 
ilyen megjelenítés igen kedves a gyermekek-
nek s fokozza a további tárgyaláshoz a hangu-
latot, a jókedvet.) — Hány órakor szoktatok le-
feküdni? — Szombaton is akkor feküsztök le? 
— Akkor egy kissé később. — Miért mondja az 
író, hogy abban a faluban, amelyet ő megfigyelt, 

Püspnkbogdrdi menyecske és leány ünneplőben mennek a templomba. 
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szombaton este tovább világítanak a házak ab-
lakai, mint máskor! — Azért, mert szombaton 
ott is tovább vannak fenn az emberek, mint 
máskor. Akkor készítik elő másnapra az ün-
neplőruhákat, — mondják a gyermekek az el-
olvasott rész tartalma szerint. Az író gondola-
tát azonban nem hagyom abba, hanem ezzel 
egészítem ki: — Szombaton este a gyermekek, 
felnőttek később fekszenek le. Elol t ják a lám-
pákat, elalszanak s álmodnak. Még az álmuk is 
más, mint máskor. Nyugodtabb, szebb, boldo-
gabb. Hogyne! A hatnapi munka után a rend-
ben, tisztaságban jól esik a pihenés. — Vájjon 
miről álmodhatnak1? — Talán a vasárnapról. 
Arról, hogy milyen is lesz a holnapi nap — 
képzelhetik a gyermekek. 

2. Mit lát a reggeli napsugár? — Olvasd to-
vább, N., — mondom s az egyik gyermek el-
olvassa a további két bekezdést, mely tula j don-
képen egy gondolatkör. — A napsugaraknak is 
ünnepi álmuk lehetett. Felébredtek s az ud-
varban körülnéztek. Mit láttak az udvaron1? — 
kérdezem s a gyermekek elmondják az első 
bekezdés tartalmát. Azonban valószínű, hogy a 
sorok közötti gondolatokra nem térnek ki, s 
nem érzik meg a benne rejlő szépségeket. Mert 
az élőszóval itt jobban hathatok, magam mon-
dok néhány színes gondolatot: — Mosolyoghat 
is a napsugár örömében, mikor meglátja a 
rendes, tiszta udvart. Lá t ja s örül, hogy az 
emberek készültek a vasárnapra, az ünnepre. 
Mindjárt gondolja, hogy ma nem dolgozik sem 
a kocsi, sem az eke, sem a borona, sem pedig 
a lovak. Azok is ünnepelnek. Hanem azt 
mondja az író, hogy a szénáspadlás lé t rá ja 
a fal mellé van támasztva. Hirzen akkor a lo-
vaknak ma sem lesz szénájuk, mert az a pad-
láson van, pedig azoknak is ünnepi szénaebéd 
kellene, — indítom a gyermekeket arra, hogy 
a rejtettebb gondolatot is felszínre hozhassuk. 
A padlásról már szombat este hordott a 
gazda annyi szénát, ami elég lesz másnapra. 
És ez így is van jól! Ünneplő vagy hétköz-
napi ruhában van-e a gazda"? — Ünneplő ru-
hában pedig csak nem hordhat szénát! Meg 
aztán a szénahordás igazán nem vasárnapi 
munka. Hanem én azt is gondolom, hogy a 
gazda szombat délután friss füvet, lóherét is 
kaszálhatott a lovaknak, hogy azoknak is ün-
nepi ebédjük legyen. 

— A csendről is mond valamit az író, — 
szólok, m.ire a gyermekek elmondják, amit a 
kútgémről, a kiáltásról olvastak. — Hogyan, 
hát hétköznap kiáltozni is szoktak? — Igen, 
az állatokra, mikor ha j t j ák s mennek ki a ha-
tárba. — Űgy van. Hanem én azt gondolom, 
hogy még más sem hallatszik. Vájjon hallat-
szik-e vasárnap kocsizörgés? Miért nem? — 
Mert akkor nem mennek ki az emberek dol-
gozni s nem jár annyi kocsi. — Csend van 
mindenütt. Igazi ünnepi csend. 

— Csak azt nem tudom, hogy a háza ké-
ménye miért füstölhet. — Azért, mert főzik az 
ünnepi ebédet. — Igen. Ilyenkor a gazdasszo-
nyok is sietnek az ebédfőzóssel, mert ők is 
templomba akarnak menni. 

— Az író azt mondja, hogy: a füst magasan 
kígyózik fel a tiszta ég felé, mint az áldozat 
füstje. Nekem ez nagyon tetszik. Még a füst is 
szebben, ünnepiesebben száll fel vasárnap, 
mint hétköznap. Olyan, mintha a házakban a 
jó Istennek áldozatot mutatnának be s annak 
a füs t je szállna fel az égbe. — Mihez hasonlít ja 
az író a vasárnapi falut? — Oltárhoz. — Én 
úgy mondanám, hogy: „oltárokhoz". Minden 
család háza egy-egy oltár, melyen vasárnapon-
ként a jó Istennek szegény és gazdag igaz szív-
vel áldoz. 

3. A vasárnapi hangulat. Egy gyermekkel el-
olvastatom a következő bekezdést. Minthogy az 
olvasmánynak ez a legegyszerűbb s egyben 
leghangidatosabb része, ezt azzal emelem ki, 
hogy refrénként mondatom velük a „miért?"-re 
a feleleteket. Így: 

— Miért hangzik vasárnap másként a mezőre 
menő nyá j kolompja? — Mert ünnep van. — 
Miért szól vasárnap másként a kondás tülke? 
— Mert ünnep van. — Miért szól másként a 
csordás katona-marsa? — Mert ünnep van. 
— Miért dalolnak, miért csicseregnek másként 
a madarak, mint hétköznap? — Mert ünnep 
van. — Miért tisztább, fehérebb vasárnap a ga-
lambok tolla? — Mert ünnep van. — Igen! 
Azért, mert az Ür napja ez! Vasárnap minden 
az Istent dicséri, ünnepli, — fejezem be a gon-
dolatcsoport megbeszélését. 

4. Az istentisztelet. A következő gondolat-
csoport a templombamenésről szól. Ezt elolvas-
tatás után így kérem számon: — Egyszercsak 
a vasárnapi csendben megkondul a harangszó. 
Miért? — Azért, hogy templomba hívja az em-
bereket. — Hétköznap ilyenkor csak a kis-
harang szól. Vasárnap a nagyharanggal ha-
rangoznak. — Hogyne! — Annak a szava ün-
nepélyesebb. Nekem úgy tűnik fel, mintha osak 
ezt mondaná: Em-be-rek, jöj-je-tek az Is-ten 
há-zá-ba! — S mi történik erre? — Nyílnak a 
kapuk s valamennyi házból indulnak az embe-
rek. — S merre tartanak? — Mindnyájan a 
templom felé. — Férfiak, asszonyok, legények, 
leányok vegyesen. S valamennyien ünneplő-
ben vannak. — Kik a legcifrábbak? — Milyen 
ruhában vannak a férfiak? — S az asszonyok, 
leányok? — kérdezem, mire a gyermekek a 
helyi népviselet szerint elmondják a jellegzetes 
öltözetet. — Valamennyinek imakönyv van a 
kezében. Nem sietnek, hanem lassan, ünnepie-
sen ballagnak. — Hanem egy hosszú sor is tar t 
a templom felé. — A gyerekek. Azok az isko-
lából párosával mennek. A tanítónéni vezeti 
őket, — mondják a helyi szokásnak megfele-
lően. 

— Másodikat harangoznak. Ezt a hivogatást 
az öregharang a kisharangra bízza. Ez meg 
folyton azt haj togat ja : Si-es-se-tek! Si-es-se-
tek! — Legyetek kisharangok, — mondom és 
erre a gyermekek a kisharang szavát utánoz-
zák. — A kisharang szava után már telnek is 
a templom padjai, de csak az öregekkel. •— A 
fiatalok még künn a templom előtt csoportok-
ban beszélgetnek, — mondhatják a gyermekek 
a helyi szokás szerint. — S mikor mennek ezek 
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be a templomba! — Beharangozás előtt. — Hány 
harang beszélget akkor? — Három. — Hogyan 
szól a nagy-, a középső- és hogyan a kisharang? 
— mondom, majd a gyermekeket csopox-tokra 
osztva, a beharangozást utánoztatom. 

— Mi történik beharangozás után? — kérde-
zem s a gyermekek elmondják. 

— Az író azt is megmondja, hogy mit éne-
kelnek. — Azt, hogy: Áldozattal járul Hozzád! 
— Énekeljük el mi is! 

— Lássátok, így ünnepelik a jó emberek az 
Ür napját, a vasárnapot. 

c) Az olvasmányt megszakítás nélkül átol-
vastatom. Eddig a gyermekek részenként me-
rültek el az olvasmány gondolataiban. Most a 
megszakításnélküli átolvasás alkalmával már 
tartalmi nehézségekkel nem küzdenek, azért 
jobban, közvetlenebbül is olvasnak, miközben 
mindazok a gondolatok hozzákapcsolódnak az 
olvasmány tartalmához, amelyek tárgyalás 
közben szóbakerültek. 
Begyakorlás. 

a) A tartalom elmondatása. Az olvasmány tar-
talmát elmondatom. Bizonyára lesznek olyan 
gyermekek, akik nemcsak azokat a gondolato-
kat mondják el, amelyek le vannak írva, ha-
nem azokat is, amelyeket tárgyalás közben 
hozzáfűztünk. Ez azt mutatja, hogy lelkükben 
mindaz összeolvadt, amit feldolgoztunk. 

(A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen 
típusú olvasmányok tartalmának elmondása 
közben a gyermekek a hangulati részeket vagy 
igen röviden mondják el, vagy pedig teljesen 
elhagyják s csak a cselekményeket mondják. 
Éppen azért kérdések segítségével késztessük 
őket ezeknek a részeknek elmondására.) 

b) Az olvasás gyakorlása. A tanításnak ez a 
mozzanata rendszerint másik óra anyaga. I t t 
arra törekszem, hogy a gyermekek a hangula-
tot híven visszaadó hangon olvassanak. Mint-
hogy a tartalommal már tisztában vannak, ez 
semmi nehézséget nem fog okozni. 

c) Tapasztalatgyűjtés. A gyermekeknek azt 
a feladatot adom, hogy figyeljék meg családjuk 
körében is, a községben is a szombat estét és 
a vasárnapot s alkalomadtán mondják meg, 
hogy úgy történt-e minden, amint az olvas-
mányban van. 

KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Vezető egyéniségek nevelése 
A nemzetek boldogulásának, a mindúntalan 

fölmerülő társadalmi, gazdasági és politikai 
kérdések helyes megoldásának legelső föltétele, 
hogy minden téren, mindenik ponton alkalmas, 
hivatott vezető egyének működjenek közre. Ava-
tott vezetőkre van szükség a törvényhozásban, 
a kormányzatban, a törvényhatóságokban, köz-
ségekben, a különféle intézményekben, köz- és 
magánvállalkozásokban egyaránt, ezrekre és 
ezrekre megy tehát azoknak a száma, akik hoz-

závaló tehetség ós a kellő hatáskör birtokában 
többi polgártársaik sorsának irányítására jóté-
kony befolyásukat érvényesíthetik. 

Ámde alkalmas vezetők nem teremnek min-
den bokorban, hiszen a vezetéshez egyrészt te-
hetség, másrészt meg hatáskör: a tehetségnek 
érvényesülése kell. A tehetség isteni adomány, 
amely azonban rendszerint még fejlesztésre, ne-
velésre szorul; az érvényesülés viszont olyan 
környezeteknek, olyan közületeknek a megalko-
tását föltételezi, amelyek valóban elismerik a 
rátermetteknek a vezetőszerepét. 

Ilyeténkép mindkét kérdés a nevelésre, még 
pedig a szociális nevelésre tartozik: emennek 
feladatai közé kell sorolni a vezetésre hivatott 
egyéniségek korai kiválogatását és kellő irányí-
tását, a többieknek pedig alkalmazkodásra szo-
rítását. Igen nehéz, nagy felelősséggel járó ú j 
feladata ez a nevelésnek, eddig még járatlan 
utakon kénytelen a íáisas nevelés ezt az újabb 
célkitűzést megközelíteni, nem tartjuk tehát 
kárbaveszett fáradságnak, ha néhány figye-
lembe veendő szempontot kidomborítunk. 

1. Vezető állások betöltésére csakis alapos ne-
veltségű egyéneket szabad kiszemelni. I t t az 
ideje, hogy elenyésztessük végre azt a téves fel-
fogást, amely szerint bárkinek megvolna a joga 
ahhoz, hogy szerencsét próbálhasson mindenféle 
vezető pozícióban. 

2. Mindenik ifjút arra az életpályára kell irá-
nyítani, amelyen a lehető legnagyobb teljesít-
ményeket várhatni el tőle. Ennek megfelelően 
a nevelést sem szabad elméleti ismeretek és is-
kolai ügyességek folyamatául tekinteni, hanem 
a jobb és gazdagabb életre vezető kutatás, ser-
kentés, irányítás gyanánt kell felfogni. Mint-
hogy pedig nincs a világon két tejjesen egyező 
individuum, a nevelésnek a legalaposabban ta-
nulmányoznia kell az egyének vérmérsékletét, 
képességeit, érdeklődését stb. és ezen az úton le-
hető korán megállapítani azokat a kiütköző vo-
násokat, amelyek vezetésre képesítenek. Áll ez 
kivált oly képességekre, mint: rajzolás, festés, 
zene, ének, szobrászat, szónoklás, mechanika, 
színjátszás, természettani kísérletezések, mező-
gazdasági, állattenyésztési foglalatosság, stb. 

3. Már az iskolában módot kell nyújtani egyes 
növendékeknek a vezetésre. A tanulásnak a te-
vékenykedés az alapja. Tapasztalataikhoz mér-
ten hadd vezessék a gyermekek mag:uk a játé-
kaikat, csoportos munkájukat, kirándulásaikat 
és tartsanak rendet ők maguk. Az iskolák sza-
kítsanak azzal a felfogással, mintha igazi ve-
zetés csak tanulmányi, iskolai ügyekben volna 
lehetséges: az élet meggyőzően bizonyítja, hogy 
szinte végtelen számú vezetőre van szükség s 
hogy e vezetők csupán minőségük, nem pedig 
jelentőségük szerint különböznek egymástól, így 
például az állattenyésztés előmozdítója épp 
olyan jótevője az emberiségnek, mint valamely 
ú j gépnek a feltalója. 

4. Mindenik növendéknek számára olyan tan-
menetet kell összeállítani, amely leginkább il-
leszkedik az ő sajátos érdeklődéséhez, szükség-
leteihez és képességeihez, hogy ezen a módon a 
vezetésre alkalmas vonásai megállapíthatók és 
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fejleszthetők legyenek. A szunnyadó képességek 
rendszerint csak későn nyilvánulnak meg; az 
ily sűrűn ismétlődő tragédiákat az iskola ak-
ként előzheti meg, ha a legváltozatosabb anya-
got nyúj t ja s ezenközben fedezi föl és fejleszti 
a növendékek alkotóképességét. 

5. Az iskolában szabadságnak kell honolnia, 
hogy fölszínre kerülhessen az egyéniség és a 
sokféle szunnyadó hajlam. Vezetők nem képződ-
hetnek az oly környezetben, ahol minden paran-
cson, szűkreszabott utasításon, türelmetlenségen 
épül; itt csak engedelmesség, szófogadás, mago-
lás virágozhatik. Ellenben a kísérletezők, me-
rész újítók, kétkedők és gondos mérlegelők csu-
pán szabad környezetben fejlődhetnek ki. 

6. Az államnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a szegény sorsú tehetséges gyermekek megfelelő 
iskolázásban részesüljenek. Tehetségek elkalló-
dása az emberiségnek legnagyobb vesztesége 
anyagiakban és szellemiekben egyaránt. Nem 
szabad eltűrni, hogy kiváltságos képességek a. 
jövőben is kocsmákban, tömegműhelyekben sat-
nyuljanak el. 

Ha a tanulók tudatára ébrednek annak, hogy 
kiváló előhaladásuk esetén állam és társadalom 
áldozatok árán is előmozdítja további kiképzé-
süket, nagyobb erőfeszítésekre fognak buzdulni 
s ezen a módon fokról-fokra minden téren be-
töltik majd azt a hiányt, amely avatott veze-
tőkben ma megmutatkozik. 

Education (Boston), 
1935 márciusi szám. 

Dr. Daniel P. Eginton, 
Connecticut állam közoktatásügyi 

hivatalának vezetője. 

Francia tanügyi lapokból. 

Látogatás a Decroly-intézetben. 
Immár három esztendeje, hogy elköltözött 

az élők sorából dr. Decroly Ovid, a brüsszeli 
egyetem tanára, a globális módszer megalko-
tója, az érdeklődési központokon alapuló ok-
tatóeljárás feltalálója. Orvos volt, lélekbúvár, 
emberismerő és mindenekfölött emberszerető. 
Életének legnagyobb és legmaradandóbb alko-
tása a rendellenes gyermekek kísérleti és ne-
velőiskolája, a Decroly-intézet. 

Amikor Decroly professzor kutatásait meg-
kezdte, még affölött is vitatkoznia kellett, 
hogy érdemes-e egyáltalában az abnormis 
gyermekekkel foglalkozni. „Pedig a részvét s 
az igazság szempontjai a rendellenesek és csa-
ládjuk iránt, az okosság s a felelősségérzet a 
normális gyermekekkel szemben egyaránt 
szükségessé teszik azt, hiszen a gondozatlan, 
neveletlen gyermekek később súlyos veszedel-
mét és tehertételét képezik a társadalomnak. 
Ám ezenfelül is, a rendelleneseken végzett or-
vosi és pedagógiai kutatásoknak óriási tudo-
mányos és gyakorlati értékük van a normális 
egyének nevelése és megóvása tekintetéből 
is. Amiként az orvostudományból keletkezett 
a higiénia, az egészség megőrzésének és ápo-
lásának az ismerete, azonkép várható az or-
vosi pedagógiából a szellemi higiéniának, az 
elfajzások s az őrültség megelőzésének a ki-

fejlődése; amint a betegek megfigyelésének 
köszönhetni bonctani, lélek- és élettani isme-
reteink nagy részét, épúgy a rendellenesek ta-
nulmánya lesz hivatva arra, hogy fölfedje a 
fátyolt számos nyugtalanító pszichológiai rej-
télyről és elősegítse a gondolat s az érzelmek, 
az álom s a cselekvés csodálatos mechanizmu-
sának a föltárását." Ezekkel az emlékezetes 
érvekkel igazolta vizsgálatait az emberszerető 
tudós és mindjárt állást foglalt abban a döntő 
kérdésben is, hogy miként fogjon munká-
jához. 

Két szélsőséges klasszikus elmélet állt egy-
mással szemben: az egyik szerint az örökletes-
ség, a másik szerint meg a környezet okozta 
a rendellenességet. „Mint számos más nézetel-
térés esetén, itt is az észszerű kiegyenlítésben 
rejlik az igazság. Az újszülött a szülőktől és 
Ő9öktöl befolyásolt alkattal, valamint kitörül-
hetetlen virtualitásokkal (lehetőségekkel) ren-
delkezik, jóra-rosszra egyaránt; másrészt vi-
szont fogékony az anyagi és társas környezet 
behatásaira is, amelyek ismét hol jó, hol rossz 
irányban fejlesztik vagy elfojtják ezeket a 
virtualitásokat. így tehát számolnunk kell az 
örökletességgel is, de ügyelnünk a környe-
zetre s ebben a nevelésre is, minthogy ez utób-
biak állandóan hatást gyakorolnak mindenik, 
öröksége alapján életképes lényre. Mindebből 
szükségképpen következik, hogy mennél kisebb 
az örökség szunnyadó értékekben, annál na-
gyobb gondot igényel a környezet és minél 
csekélyebbek a gyermek saját erőforrásai, jö-
vője annál inkább nevelésétől függ." Hiba, 
nagy mulasztás volt tehát, hogy mindaddig 
nem tanulmányozták a rendellenesek által föl-
vetett problémákat, mulasztás e gyermekek-
kel, családjukkal, az iskolával, de a normális 
if júsággal s a társadalommal szemben is. 

1901-ben nyílt meg a Decroly-intézet, nagy 
házban, még nagyobb kerttel. Tudós alapítója 
a tapasztalatokkal ellenőrzött kísérletek út-
ján kutatta itt az abnormis gyermekek szük-
ségleteit, érdeklődését. Sehogy sem szívlelte a 
módszer kifejezést, mert félt annak meg-
merevedésétől: önkormányzatra alapított sza-
badság, kölcsönös megértés a gyermekek, va-
lamint emezek s a felnőttek közt, végül pe-
dig a növendékek állandó foglalkoztatása, 
amivel minden fölmerülhető nehézséget el-
háríthatni — ebből állt a követett módszer. A 
gyermekek hol a családi körből, hol az isko-
lából kerültek ide: mindenütt csak tehernek 
érezték őket, maguknak is, másoknak is csak 
kárára-bajára voltak ők, a környezet eleven 
szemrehányás volt rájok nézve; s íme, itt 
olyan környezetet teremtett számukra a hozzá-
értés és az emberszeretet, amelyben mind-
egyiköknek megvan a maga feladata, tevé-
kenységi köre és fejlődési lehetősége. Decroly 
olyan állandó érvényű nevelőelvek szerint ren-
dezte be az intézetet, hogy az halála után is 
zökkenő nélkül képes áldásos működését foly-
tatni. 

Az ebédlőben kezdjük meg sétánkat. Az asz-
talon néhány nevelő célzatú játékszer, egy-
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szerű, leleményes, szinte a semmiből készült, 
előállításukban a növendékek is kivették a 
maguk részét, hiszen Decroly minden iskola 
prototípusának, őstalajának tekintette a já-
tékszergyárat. A szerteszét heverő füzetekben 
egyéni megfigyelések és vizsgálatok, világo-
san kifejezett gondolatok és illusztrációk, raj-
zok sorakoznak. Miként a Decroly iskolájá-
ban, itt is, de fokozott mértékben az érdeklő-
dési központok alapján irányít ják a munkát. 

A játszóteremben néhány gyermeket talá-
lunk, amint az egész termen végighúzódó úton 
különféle járműveket: taligákat, kocsikat, hin-
tókat vezetgetnek. Egész tömege a játékszerek-
nek,. megannyi rúgója az érdeklődésnek s va-
lamennyiben a valóság tükröződik. A játék! 
A nevelő legalkalmasabb segítőtársa, az igazi 
természetes mozgatóerő! Decroly gyakran 
hangoztatta, hogy a 0—3 éves gyermekek ép-
pen a sokféle játéknak zűrzavara közepette 
szerzik meg egész életükre a legtöbb s tán 
legbonyolultabb ismeretüket. 

A legelső osztályban — barátságos szo-
bácska, mint a többi tanterem is — a sok rajz, 
egyszerű grafikon, papírlemez-, szalmakon-
strukció, agyagminta, stb. közt a kicsiny gyer-
mekek éppen magukkészítette kartonwaggo-
nok festésével bíbelődnek. — A másik osztály 
növendékei áruházat játszanak. Megvan itt 
kicsiben minden: kirakat, iroda, pénztár, fió-
kok, árak tömege. Mennyi pompás alkalom 
olvasásra, írásra, számolásra, mérésre a ki-
fejezés gyakorlására! — Ismét más osztályban 
a vizuális olvasást gyakorolják: a gyermekek 
előtt a játék és a könyv, apró történetek kerül-
nek sorra, amelyeket ők maguk éltek át és 
állítottak össze. — A mintázóban egy nyúl 
mintázása folyik. — A nagyobb növendékek 
osztályában már elvontabb szövetkezési mun-
kát végeznek egyesek, mennyiségtani felada-
tokkal foglalkoznak mások. 

A folyosón az egyik sarokban kész szövő-
műhely (délutánonkint állandóan kézimunka 
folyik). Másutt földrajzi tár, földgömb és tér-
képek, amelyeken követik a világ eseményeit. 
Ezután a tágas kert terül el, a szabad mozgás-
nak s a nyugalomnak a helye. Decroly fel-
fogása szerint a kert a legideálisabb környe-
zet a megfigyelésre, az állandó érintkezésre a 
természettel, tüneményeivel, átalakulásaival, 
mert az egyszerű tünemények, szervezetek 
megfigyelése a legjobb előkészület a bonyo-
lult életnek megértésére, az általános eszmék 
megalkotására s ekként az egyéniségnek, az 
eredetiségnek kifejlesztésére. 

A kert mögött baromfiudvar, különféle házi-
állatok istállója, újabb nagyszerű alkalmak 
megfigyelésre és folytonos tevékenykedésre. 
L'gyanezt a célt szolgálja a teljesen fölszerelt 
konyha és még az asztalosműhely is. 

Igen, teljes életet élnek itt az intézet el-
maradt növendékei, hogy teljesen előkészülje-
nek az igazi életre. 

Pour l'Ére nouvelle (Párizs). 
Mile Descordes. 

Német tanügyi lapokból. 

Az iskola a helyes közlekedésre való 
nevelés szolgálatában 

Svájcban újabban nagy gondot fordítanak 
arra, hogy az if júságot az iskolában ráneveljék 
a helyes közlekedésre, s így csökkentsék a ve-
szélyt, ami a gyermekeket az egyre növekedő 
utcai és országúti forgalomban fenyegeti. A 
Schweizerische Lehrerzeitung egyik júniusi szá-
mát teljesen ennek a fontos kérdésnek szenteli 
s az idevonatkozó cikkek közül az egyik a „köz-
lekedésre való nevelés"-nek a módszerét is ki-
fejti a következőkben: 

1. A tanítóság ne felejtse el, hogy az úgyne-
vezett közlekedés-tanítás úgyszólván semmi 
tényleges formáló értéket nem rejt magában, 
már ami a lélek alakítását illeti. 

2. Ezért a tanító óvakodjék attól, hogy az 
ilyen tanítás területén speciálizálódjék. Ez eset-
ben ugyanis az a veszedelem fenyeget, hogy 
bizonyos sport-kedvteléssel veti reá magát az 
ú j területre és valósággal rögeszméjévé válik 
a „közlekedés-tanítás", amely azonban így 
semmiesetre sem szolgálhatja a tulajdonképeni 
célt. 

3. A közlekedési ismeretek jelentősége és 
sajátszerűsége semmi esetre sem indokolja, 
hogy valamely iskolai fokon különleges „köz-
lekedéstant" vezessünk be. I t t csakis alkalmi 
tanításról lehet szó, de ez ne a véletlenhez kap-
csolódjék, hanem az évi anyagtervezetben is he-
lyet kapjon. Nagyvárosokban már az első elemi 
osztályban meg kell kezdeni az utcai közleke-
désnek megfelelő viselkedés tanítását, általá-
ban azonban a negyedik, ötödik és hatodik iskola-
évben van helye a „közlekedéstanítás"-nak, & 
annak anyagát a földrajzi és anyanyelvi okta-
tás keretébe lehet legkönnyebben beleilleszteni. 

4. A tanítás célja az legyen, hogy a gyerme-
kekkel megszereztessük a közlekedési szabályok 
és előírások elemi ismeretét, s a reakcióképessé-
güket annyira fokozzuk, hogy az utcán a lehető 
legnagyobb biztonsággal tudjanak viselkedni. 

5. Az iskolának nem lehet az a célja, hogy a 
gyermekekből közlekedési rendőröket vagy köz-
lekedési alkalmazottakat neveljen. A népiskola 
nem előiskolája ezeknek a speciális hivatások-
nak. 

6. Nagyon ügyelni kell arra, nehogy a vesze-
delmek túlzott kihangsúlyozásával a gyerme-
kekben félelmet keltsünk, vagy a bennük meg-
lévő félelmet fokozzuk. Az örökös „Gyermekek, 
ez veszélyes!" figyelmeztetés megzavarja az 
egészséges elfogulatlanságot és rombolóan hat 
a fogékony gyermeki lélekre. Az aggodalmas-
kodás bizonyos körülmények között veszedel-
mesebb lehet, mint a könnyelműség vagy a he-
veskedés. (Gyakran láthatunk pl. olyan közleke-
dési szemléltető képeket, amelyek rettenetes 
baleseteket mutatnak be és minden különösebb 
oktató érték nélkül, csupán félelemkeltő hatá-
súak. S az ilyen képek — sajnos — sokszor he-
teken, hónapokon át ott lógnak a tanterem 
falán.) 
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7. Kerülni kell az elméletek túlhalmozását, 
illetőleg a forgalom közepette való viselkedés-
nek messzemenően intellektuális alapon való 
tanítását 9 az ösztönösség letompítását. Mert, ha 
nem ezt tesszük, úgy negatív eredményre ju-
tunk. A természetes ösztönöket semmiféle is-
merettel vagy belátással pótolni nem lehet. Még 
a közlekedés terén teljesen tájékozott ember is 
bizonytalanul mozog nélkülük. 

8. A szakszerű és célirányos közlekedéstanítás 
érdekében kívánatos, hogy ebbe a nevelőmun-
kába alkalmas szakembereket is belevonjunk. 
Elsősorban közlekedési hivatalnokokra, közle-
kedésrendőrségi tisztviselőkre, automobilegye-
sületek funkcionáriusaira és balesetbiztosítási 
szakértőkre gondolunk. Ezek a szakemberek, ta-
pasztalataik alapján, rövid idő alatt a legna-
gyobb tanító hatást és bonyomást fejthetik ki 
a gyermekekre. Ilyen vendégnek már a megjele-
nése is a tanteremben élénkíti az érdeklődést és 
növeli a felvevőkészséget. 

9. Jó közlekedési szemléltetőkévek nagy szol-
gálatot tehetnek a közlekedéstanításban, sőt 
valósággal nélkülözhetetleneknek mondhatók. 
Minden elemi iskolának okvetlenül legyen ilyen 
képsorozata. A közlekedési szemléltetőképekre 
nézve a követelmények a következők: a közle-
kedési helyzetet világosan tüntessék fel; a való-
ság feltüntetésében ne menjenek olyan messze, 
hogy a gyermekekben irtózatot keltsenek; vi-
déki közlekedési eseteket feltüntető képek is 
szerepeljenek a sorozatban; a képek olyan nagy-
ságban és alakban készüljenek, hogy faliképek-
nek legyenek használhatók; az ábrázolások esz-
tétikailag kielégítők legyenek, vagyis a jó ízlést 
ne bántsák. A közlekedési szemléltetőképek ne 
függjenek heteken, hónapokon át a tanterem-
ben. Ne tekintsük ugyanis ezeket a képeket fali 
dísznek, hiszen természetüknél fogva erre a cél-
ra még legesztétikusabb kivitelük mellett is al-
kalmatlanok. 

10. Közlekedési vonatkozású meséket tartal-
mazó könyvecskének is nagy haszna van a köz-
lekedéstanításban. A könyvecske illusztrációjá-
ban ugyanazoknak a pedagógiai elveknek kell 
érvényesülniök, mint a fali képeknél. Különö-
sen azok a képek értékesek, amelyek a közleke-
dési rendet tüntetik fel és jól szemléltetik a gya-
logosra és kerékpározóra nézve legfontosabb 
közlekedési szabályokat. Ilyen könyvecskék 
szerzői a szövegben és képben a minimumra szo-
rítkozzanak, illetőleg a lélektani készség maxi-
mumát nyújtsák az „esetek" és helyzetek ki-
válogatásában és szemléltető ábrázolásában. 
(Egy tucat valóban jól összeválogatott kép tel-
jesen elégséges.) 

11. Nagy szolgálatot tehetnek a közlekedési 
filmek, különösen akkor, ha szakemberek ki-
fogástalan magyarázatától kísérve mutat ják be 
a tanulóknak. Természetesen az ilyen filmeknél 
is érvényesülnie kell a fontos pedagógiai szem-
pontnak, hogy a veszedelmek és balesetek ábrá-
zolása háttérbe szoruljon a közlekedésre való 
nevelésben értékes szemléltetés mellett. 

12. Nem ajánlatos a tornatanítással kapcsola-
tosan közlekedési játékokat és gyakorlatokat 

bevezetni, valamint közlekedési dolgozatakot 
Íratni. Az ilyen tevékenység nem kívánatos túl-
haj tásra vezethet és messze túllő a tulajdon-
képeni célon. 

13. A közvetlen közlekedésnevelés mellett van 
közvetett nevelés is, s ez az iskola céljainak 
szempontjából minden speciális közlekedéstaní-
tásnál fontosabb. Sok minden, amit az általános 
jelleniképzésben a gyermekeknek átadunk, lé-
nyegesen hozzájárul ahhoz, hogy az utcán körül-
tekintéssel, biztosan és helyesen mozogjanak. 
Amikor a gyermekeket általában rendre szok-
tatjuk, vagy amikor egészséges önbizalmat ne-
velünk beléjük, nemkülönben, amikor éber, fe-
gyelmezett, megfontolt emberré formáljuk és 
növeljük a felelősségérzetét, kiméletességét és 
alkalmazkodóképességét másokkal szemben, ak-
kor tu la j donképen elősegítjük a szükséges biz-
tonságát a legélénkebb városi forgalomban is. 
Nemcsak a gyalogosokat és kerékpározókat ké-
szítjük elő ezzel a neveléssel az utcai közleke-
désre, hanem a leendő autóvezetőket is. Nekünk, 
tanítóknak arra is gondolnunk kell, hogy a jövő 
automobilistái ma még a mi tanítványaink, 
akikbe olyan általános erkölcsiséget kell bele-
nevelnünk, amelyből később magától kifejlődik 
a becsületes közlekedési morál. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 1934. 
évi működéséről. Összeállította: Keller Lajos or-
szágos ügyvezető-igazgató. 

Tekintélyes kötetben számol be a Stefánia 
Szövetség utolsó évi működéséről. Kitűnik eb-
ből a beszámolásból annak az elgondolásnak 
helyessége, hogy anya- és csecsemővédelmünk 
munkája egészségügyi természete mellett főleg 
speciális politikai kérdés és csak ezen meghatá-
rozáson belül tagozódik szociális, tehát sze-
gényügyi, nevelési és egészségügyi tenni-
valókra. 

Az elmúlt évi eredmények beható vizsgálata 
alapján ugyanis ar ra a meggyőződésre kell jut-
nunk, hogy sok helyen igen értékes orvosegész-
ségügyi munka ellenére sem lehetett kellő ered-
ményt elérni a szociális és nevelésügyi bajok és 
hiányok következtében. A helyes anya- és cse-
csemővédelmi munka tehát csakis úgy építhető 
ki, ha a szegényügyi, nevelésügyi és egészség-
ügyi tevékenységet szorosan egybekapcsolva, 
egymást támogatva és egymást kiegészítve, 
egységes rendszerben folytat ják és ha j t j ák 
végre. A tapasztalatok szerint elengedhetetlenül 
szükséges továbbá, hogy az anya- és csecsemő-
védelem munkája lehetőleg bürokratizmustól 
mentesen, a társadalommal való szoros együtt-
működésben hajtassék végre, mert ebben a mun-
kában csak a társadalmat alkotó egyedek ön-
kéntes együttműködésével, segítségével lehet 
előbbrejutni. Ezen a munkaterületen hatósági 
tevékenységgel csak féleredmények érhetők el 
és ebben az esetben lassan kiesnék a munka 
egyik legfontosabb tényezője: a szeretet, ame-
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lyet csak a társadalom közreműködése bizto-
síthat. 

Ennek a szeretetnek, érdeklődésnek jelen-
létét s fontosságát bizonyítják a jelentésnek 
azok az adatai, amelyek arról számolnak be, 
hogy a leszegényedett magyar társadalom az 
elmúlt év folyamán 830 ezer pengőnél nagyobb 
összeget áldozott az anya- és csecsemővédelem 
oltárán. 

A közölt bőséges statisztikai adatokból meg-
állapíthatjuk azt is, hogy a védőintézetekkel be 
nem szervezett területek 16-4%-os csecsemőhalá-
lozásával szemben a beszervezett területek ha-
lálozása csupán 13-8°/o, sőt a védelem alatt álló 
csecsemők halálozási arányszáma csak 9-9%. 

Ez a kiragadott néhány adat minden propa-
gandánál ékesebben beszél a Stefánia Szövet-
ség áldásos munkájáról és arról, hogy a Szö-
vetség valóban érdemes a magyar társadalom 
legmesszebbmenő támogatására. 

Tiboldi József: A szavalókórusok szervezésé-
nek és tanításának módszere. Népiskolák, leány-
és fiúpolgári iskolák, gimnáziumok, középfokú 
iskolák, cserkészek, leventék, dalárdák és mű-
kedvelő egyesületek részére. 

A szavalókórusok a külföldön és nálunk is 
mindig nagyobb és nagyobb teret hódítanak. 
Kétségtelen, hogy velük értékes nevelői hatások 
érhetők el. Szervezésük és betanításuknak mód-
szere azonban nálunk mindeddig határozatlan és 
bizonytalan. Ezért van az, hogy hatásuk, sike-
rük igen sokszor nincs arányban a reáfordított 
idővel és fáradsággal, pedig ez a m ű f a j meg-
érdemelné, hogy kulturális törekvéseinknek igazi 
eszköze legyen. Éppen ezért köszöntjük Tiboldi 
József könyvét, mint úttörőt. 

Ez a könyv gyakorlati alapon adja meg mind-
azokat az értékes utasításokat, amelyek a sza-
valókórusok szervezéséhez s azok betanításához 
szükségesek. 

A szerző könyvében szól a szavalókórusokról 
általában s azok lényegét ismerteti meg az olva-
sóval. Majd a szavalókórus célját és jelentősé-
gét fejtegeti. Ebben a fejezetben világosan t á r j a 
elénk mindazokat az eszközöket, amelyeket a sza-
valókórus betanítása közben figyelembe kell ven-
nünk, ha vele megfelelő hatást akarunk elérni. 

A következő fejezetben a szavalókórusok szer-
vezetének módjára vonatkozó utasításokat kap-
juk. Ebben a fejezetben szó van a hangmagas-
ságról, a rövidítésekről, a szavalókórus és elren-
dezéséről. 

A IV. fejezet a szavalókórus tanításának mód-
szerét tárgyalja. Részletesen szól a szavaló-
kórusra alkalmas költemény kiválasztásáról, a 
költeménynek ismertetéséről és betanításáról, a 
helyes kiejtésről, a szavalásról, a ritmusról, a 
frazírozásról, a tempó módosításáról, az agogikai 
jelzésekről, a dinamikáról és annak jeleiről. 
A könyvnek ez a része egyszerűen és világosan 
állí t ja az olvasó elé a 6zavalókórusnak szerkeze-
tét és betanításának mozzanatait. 

Az V. fejezetben a szerző a hangutánzó és az 
utóhangszerek alkalmazására vonatkozó utasítá-
sokat í r j a le. Ennek keretében külön fejezetben 

tárgyalja az üstdob és a kisdob alkalmazására 
való utasítást. 

A VI. fejezetben szemléltető példákat nyúj t a 
szerző. Ezek között első helyen áll az „Igazságot 
Magyarországnak!" c. kórus, amellyel a szerző 
a Pesti Hírlap pályázatán jutalmat nyert. 

Teljesen gyakorlati vonatkozású a VII. fejezet 
is. Ebben a szavalókórusok jelentőségét tár-
gyalja a szerző az iskolai tanítás szempontjából. 
Külön fejezetben ismerteti a szavalókórusok be-
tanítását a népiskolában, a középiskolákban és az 
önképzőkörökben. 

A VIII . fejezet a szavalókórusok jelentőségét 
az iskolánkívüli népművelés szempontjából tár-
gyalja. Ennek keretében szól a cserkész- és le-
vente-, a dalárdák és műkedvelő egyesületek 
szavalókórusairól. 

A IX. fejezetben a 6zavalókórus-versenyekre 
vonatkozóan nyú j t értékes utasításokat a szerzc 
míg a X. fejezetben tömören és világosan össze-
foglalja a könyvében nyújtott anyag gerincét, 
lényegét. 

A könyv elolvasása után megállapíthatjuk, 
hogy hasznos és értékes munkát végzett a szerző 
azzal, hogy művét megírta és a tanítóság kezébe 
adta. Hisszük, hogy ezzel a szavalókórusok ügyét 
előlendítette. (Megrendelhető a szerzőnél, Pest-
szenterzsébet, Vas Gereben-utca 11.) 

Fitos János: Értékelés és megismerés. A neves 
szerző pedagógiailag is igen értékes kérdéseket 
boncolgat filozófiai és pszichológiai alapon. Fej-
tegetései gondolkozóba ejtenek minden pedagó-
gust, aki a tanítást és nevelést filozófiai és lélek-
tani alapokra kívánja fektetni. 

Már a „Bevezetésiben megragadnak azok a 
gondolatok, amelyek az élet és a tudás egymás-
közti viszonyára vonatkoznak. Ebben a részben 
— a többek között — ezt mondja a szerző: „Mi 
emberek életet akarunk mindenekelőtt s nem az 
életnek valamilyen magyarázatát. Nem a csilla-
gászatot akarjuk, hanem a csillagos eget magát." 
Ezzel azonban nem akarja a tudás értékét csök-
kenteni, mert világosan mutat rá arra, hogy ép-
pen az élet érdekében van szükségünk tudomá-
nyos ismeretekre, mert ezek nélkül legegyszerűbb 
életfeladatainkat sem volnánk képesek megoldani. 

A „Mi az akarat?" című fejezetben a szerző-
nek igen értékes megállapításai vannak. A töb-
bek között ezt mondja: „A cselekvés számára 
eszközi jelentősége van a tudásnak." Tovább meg 
ezt í r j a : „A lélekbúvár már a gondolkozást min-
denestől tárgytudásnak tekinti s az ítéletet telje-
sen ennek a tárgytudatos gondolkozásnak tulaj-
donítja." Később meg így szól: „Az akarati ak-
tus az énnek állásfoglalása a világgal ßzemben. 
Ez az állásfoglalás pedig értékelés. Az értékelő 
alany nem konstatálja a változásokat, hanem 
előidézi. Értékítélet nélkül nincs lelki megmoz-
dulás, mert az értékelés önérvényesítés a leg-
tágabb értelemben." Íme, az akaratnak egészen 
újszerű és érdekes meghatározása, mely az ér-
tékelést ál l í t ja előtérbe s ez az állásfoglalás, 
vagyis az akarás: ítélés, elfogadás vagy eluta-
sítás. 

A „Mi az, ami létezik?" című fejezetben is igen 
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érdekes és értékes gondolatokat találunk. A szerző 
abból indul ki, hogy eddig létezőnek azt mon-
dottuk, amit érzékeinkkel felfoghattunk, ami 
— szerinte — nem egészen állja meg a helyét. 
Rámutat itt az angol Berkeley és Kant felfogá-
sára, majd mély gondolatokon át vezeti az olva-
sót a létező fogalom felé. 

Aztán arról van szó a könyvben, hogy „Mi az 
igazság?" Ebben a fejezetben abból a gondolat-
ból indul ki a szerző, hogy igaz-e minden állítás, 
mely az igazság igényével lép fel és egyáltalán 
micsoda alapon tekinthetünk valamely dolgot 
igaznak1? Fejtegetései közben megállapítja a 
szerző, hogy vannak olyan ítéleteink is, ame-
lyekkel szemben az igazság kérdését nem is le-
het felvetni s ezek az úgynevezett értékítéletek, 
amelyeknek a szerző nagy szerepet juttat fejte-
getéseiben annak a megállapításában, hogy mi 
az igazság, de végül is ahhoz az eredményhez 
jut, hogy az értékítéletnek az igazság keresésé-
hez semmi köze. 

A „Mi az érték?" című fejezetben a szerző 
abból a gondolatból indul ki, hogy az ember 
nemcsak megismer, hanem értékel is. Rámutat 
arra, hogy kétféle gondolata van az embernek. 
Az egyik a világmagyarázó, a másik pedig a 
világalakító gondolat. Fejtegetéseinek további 
során mély gondolkozással vezet annak a meg-
állapításához, hogy mi az az érték a gondolkozni 
és érezni tudó ember szempontjából. 

Majd arról a kérdésről találunk igen értékes 
fejtegetést a könyvben, hogy: Mi a szép? Ennek 
a megvilágítására is széles területről hordja össze 
az anyagot s a művészet és a lélekvilág egész 
területén, az értékelést véve alapul, végigvezeti 
az olvasót. Megállapítja, hogy a szép keresésé-
ben az értékkel csak egy másik értéket lehet 
szembeállítani s ez a szembeállítás csak értékelő 
alapon történik. 

Végül arra a kérdésre kíván feleletet adni a 
szerző, hogy „Mi a történés?" s ennek a fejtege-
tésének is az értékelést állítja központjába. 

Ennek a könyvnek olvasgatása bizonyára sok 
olyan gondolatot fog ébreszteni a pedagógusok 
lelkében, amelyeket nevelés közben is felhasznál-
hatnak. (Megrendelhető a szerzőnél, Budapest, 
IX, Üllői-út 69, II . 4.) 

Hamar Pál dr.: A gyermek fog- és száj-
betegségei és azok gyógyítása. Budapest 
1935, 220 lap, 76 ábrával. Jóllehet az utób,bi 
években az iskolai egészségügy terén állandó 
és örvendetes haladás észlelhető, a kisgyer-
mekek és tanulók fogainak ápolása és ke-
zelése körül a hiányos belátás és anyagi esz-
közök miatt még igen sok a kívánni- és tenni-
való. Pedig a beteg fogak idejekorán való 
kezelésének elmulasztásából számos olyan be-
tegség származik, amelyeket az egyén élete 
fogytáig megsínyel. Hogy csak egy adatot 
említsünk: az iskolában végzett vizsgálatok 
alkalmával kiderült, hogy mintegy 80—90%-os 
szuvasodási index mellett a gyermekeknek 
alig 1—2%-a jár t fogorvosnál, de csakis fő-
leg azért, hogy valamely fájós fogukat el-
távolíttassák. Erre a fontos területre h ív ja fel 
a szakértők, a hatóságok és a szülők figyel-

mét a szerző, aki, mint a gr. Apponyi-Poli-
klinika fogászati osztályán a gyermekfogá-
szati rendelés vezetője, méltán tekinthető hiva-
tott szaktekintélynek. Simon Béla dr. egyetemi 
magántanár az Előszóban igen helyesen utal 
arra, hogy a gyermek fogainak kezelése más 
„methodikát" követel, mint a felnőtteké. Ezt a 
speciális gyermekfogászatot t á r j a elénk tíz-
éves idevágó gyakorlat alapján szerzőnk 
könyve, amely ugyan elsősorban iskolaorvo-
soknak és iskolafogorvosoknak szól, de két fe-
jezetében a pedagógusok figyelmét is felkelti 
és a szülőket nemtörődömségükből igyekszik 
felrázni. Meglepő gyermekpszichológiai jártas-
ság vonul végig „A gyermekkezelés lélektana 
és technikája" című fejezetben (67—80. lap), 
amelyben sorra kerül a jól nevelt és bátor, a 
dacos, elkényeztetett és inbecilis gyermek és 
a velük szemben egyénileg alkalmazandó mód-
szer, eljárás. A prophylaxis' című zárófeje-
zetben (210—17. lap) sok olyan jóravaló taná-
csot olvasunk, amelyeket mi, felnőttek is ja-
vunkra fordíthatnánk. A díszesen kiállított 
könyvben felhalmozott tények és tanulságok 
meggyőzően sürgetik az olyannyira fontos és 
életbevágó iskolai fogorvosi intézménynek 
sürgős kiépítését. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Robert Theuermeister: Vom Steinbeil und 

Urne. Geschichten aus der Urzeit. (A kőbaltá-
ról és hamvvederről. Történetek az őskorból.) 
7. kiadás, 11 rajzzal. 1935, 139 lap. Ára 1 márka 
80. Kiad ja : Ernst Wunderlich, Leipzig. 

Az idők folyamán az ízlés és szükséglet át-
alakulásával az olvasmányok iránya és tar-
talma is megváltozik: szól ez a felnőttekre és 
az i f júságra egyaránt. Az utóbbi vonatkozás-
ban a kiélezett erkölcsi, avagy érzelgős el-
beszéléseket, úgyszintén a képzeletet fel-
csigázó kalandos regényeket (May Károly!) 
felváltották a komolyabb irodalmi művek és 
főleg a technikával kapcsolatos ismeret-
terjesztő írások. Ezen a nyomon halad szer-
zőnk, közkedvelt német i f júsági író, aki „lm 
Märchenlande" (Meseországban) című kötete 
után megírta az „Unser Körperbau" (Test-
alkatunk) és „Vom Luftballon zum Zeppelin" 
(A léggömbtől a Zeppelinig) címűeket, amelye-
ket ezernyi gyermeksereg mohón olvasgat. 
Theuermann ugyanis tisztában van vele, hogy 
mi érdekli a ma gyermekét és hogy milyen 
formában kell azt eléje tárni, hogy zavartala-
nul élvezhesse: számol a gyermek értelmi fej-
lettségével, egyszerű közvetlen nyelven szól 
hozzá, mellőzi az idegen és tudákos szavakat, 
viszont helyesen megválogatott vázlatszerű 
rajzokkal siet a képzelet segítségére. 

Ebben a kötetben egy apa mese keretében 
ismerteti fiával az őskor és ősember jelensé-
geit és szokásait, életét és küzdelmeit: mint 
igyekezett fokról fokra a természet viszontag-
ságaival és az állatok leselkedésével meg-
küzdeni; mi vezette, kényszerítette arra, hogy 
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feltalálja a kalapácsot és dárdát, az í ja t és 
a nyilat, az ásót és a szekeret; hogyan építette 
első házát, kertjét , melyek voltak első istenei 
stb. Ezeket és még sok egyéb érdekességet 22 
rövid elbeszélésben mondja el az apa éberen 
felfigyelő fiának. Mi pedig egy hasonló köny-
vecskére gondolunk, amely kedvesen szórakoz-
ta tva ismertetné meg az i f júsággal a magyar 
földnek és lakóinak feledésbe merült ősi 
múlt ját . 

Arno Güstler: Kindertümliche Faustskizzen 
für den naturkundlichen Unterricht. (Gyermek-
ded vázlatrajzok a természetrajzi oktatáshoz. I. 
füzet: Állatvilág, ásványok. 6—7. kiadás 1935, 
5 lap bevezető szöveg és 35 tábla fekete rajzok-
kal. — II. füzet: Növényvilág. 6—7. kiadás 1935, 
6 lap bevezető szöveg és 42 tábla fekete rajzok-
kal. — Ára egyenkint 2-60 márka. Kiadó: Ernst 
Wunderlich, Leipzig.) 

Nem szorul bizonyításra, hogy a tanító-tanár 
részéről bizonyos készség a táblán való szabad 
rajzolásban felette kívánatos, sőt szükséges. Ez 
a figyelem felfokozásával nagyban előmozdítja 
a tanítás sikerét, a tanulókat is rajzolásra buz-
dí t ja , sőt kiválóbb ügyesség mellett a tanító te-
kintélyét is emeli. E célok érdekében igen jó 
szolgálatot tesznek ügyes rajzaikkal a címbeli 
albumalakú kiadványok, amelyek a szemlélte-
tés és adatközlés párosításával az ismeretek 
közvetítésének újszerű, több tekintetben eredeti 
módszerét egyengetik. Ezek a rajzok a szerző-
nek különleges művészi tehetségére vallanak: 
egyszerűségük mellett kidomborítják a lénye-
get, míg a közvetlenül mellékelt vezérszavak 
hosszadalmas leírások mellőzésével adják meg 
a szükséges tudnivalókat. A szinte túlgazdag 
anyagból a tanító a szükség szerint bőven vá-
logathat. 

A mindkét füzet élén olvasható bevezetés a 
gyakorlatból merített helyes módszeres utasítá-
sokat tartalmaz mind a tanító, mind a tanuló 
rajzbeli tevékenységét illetőleg. Íme mutatóba 
néhány: Ezek a könyvek buzdítani akarnak 
arra, hogy a természetrajzi oktatásban minél 
gyakrabban rajzolj és rajzoltass, de ne mindent, 
ami bennök foglaltatik. Mindig az életből és a 
közvetlen megfigyelésből indulj ki. Először jön 
a tanulónak befolyástól mentes rajza, azután 
a tanítóé az osztály előtt. A vázlatokat minél 
rövidebb időben, nagy méretben, egyszerűen és 
világosan tárd elő és igyekezzél az összefüggé-
seket is szemléltetni. Gyermekek szívesen raj-
zolnak, azért gyűjtsék vázlataikat füzetbe, ami 
ismétléseknél is be fog válni. Célszerű a rajzo-
kat színes irónokkal kifesteni. A tanító gondo-
san készüljön a rajzokra: kitartó gyakorlat itt 
is eredményre vezet. 

Mi igaz élvezettel és gazdag tanulsággal szem-
léltük ezeket a talpraesett rajzokat és az elmés 
szöveget, aminek alapján jó szívvel ajánlhat-
juk a biztos sikerrel kecsegtető újszerű mód-
szert, amely mellesleg a német szókincs gyara-
pítására is alkalmas. Még megjegyezzük, hogy 
ugyanattól a szerzőtől egy idevágó 3. füzet is 
megjelent: Zeichenstoff zur Menschenkunde und 
Gesundheitslehre (3. kiadás 1931), amely 22 táb-

lán az emberismeretre és egészségtanra vonat-
kozó vázlatokat tartalmaz hasonló kivitelben és 
magyarázattal. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Norvég pedagógiai kutatóintézet 

felállítása van készülőben Oslóban, amely egye-
temi tanszékkel is fog rendelkezni. A költsé-
geket az intézet tagjain kívül az állam, a na-
gyobb községek és a különböző tanító- és tanár-
egyesületek fedeznék. 

A VII. nemzetközi kongresszust a rajztanítás 
érdekében 

augusztus 9—16-ig ta r t ják meg Brüsszelben. 
Napirendjén a következő kérdések szerepelnek: 
A kézimunka szerepe a rajztanításban. A szín 
mint pszichológiai kifejezés. Hogyan lehet a 
cselekvő iskolában a gyermekek alkotó tevé-
kenységét fejleszteni. A rajztanárok képzése 
és anyagi helyzete. 

Szabadlevegős iskolák. 
Ezeknek érdekében immár a I I I . nemzetközi 

kongresszus fog összeülni 1936-ban július 18— 
23-ig Bielefeldben és Hannoverben, közvetlenül 
a berlini olympiai játékok megnyitása előtt. 

Kína közoktatásügyi költségvetése. 
A kínai köztársaság ú j alkotmányának egyik 

cikkelye így hangzik: A közoktatás költségei a 
központi kormányzat általános költségvetésé-
nek legalább 15%-ára rúgjon, a tartományok, 
kerületek és megyék általános költségvetései-
nek legalább 30%-ára. 

Legkisebb létszámú iskolák Franciaországban. 
Egy francia képviselő megkérdezte a köz-

oktatásügyi minisztertől, váj jon vannak-e az 
országban iskolák, amelyeket ötnél kevesebb 
tanuló látogat és mennyibe kerül ezeknek isko-
lázása? Az erre nyert hivatalos válasz a követ-
kező érdekes adatokat tartalmazta: Az ország-
ban van 26 népiskola, amelyet 1—1 tanuló 
látogat; van továbbá 50 iskola 2—2 tanulóval, 
100 iskola 3—3 tanulóval, végül 139 iskola 4—4 
tanulóval. Ennek az összesen 315 iskolának 
1000-nél kevesebb tanulója van, akiknek iskoláz-
tatása évenkint 3,780.000 frankba kerül, egy-egy 
tanulóra tehát körülbelül 4000 frank esik. Más 
államokban a maximális létszámú iskolákról 
lehetne tanulságos statisztikát készíteni. 

IV. Nemzetközi Nevelésügyi Kongresszus. 
Júl ius 15-én nyitották meg Genfben ezt az 

értekezletet, amelyen 37 állam képviselői, köz-
tük Magyarországé is, vették részt. Lachenál 
genfi államtanácsos megnyitójában visszapil-
lantást vetett az utóbbi időben tartott nemzet-
közi nevelésügyi kongresszusok munkájára, 
amely jórészt a genfi nevelésügyi hivatal kez-
deményezésének és buzgóságának köszönhető. 
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Még számos nehézséget kell leküzdeni, mielőtt 
a különböző országok közoktatásügyi miniszté-
riumainak sikeres együttműködését lehet majd 
elérni. A kongresszus elnökévé egyhangúlag a 
spanyol Casarest választották, alelnökök lettek 
Németország, Franciaország és Venezuela kép-
viselői. A napirend első érdemleges pont ja a 
különböző közoktatásügyi minisztériumoknak 
jelentései voltak az 1934—35. év működéséről. 
Ezt követik a következő kérdések: A közép-
iskolai tanárok képzése és a közoktatási taná-
csok, amelyekről a Bureau előzetesen külön ter-
jedelmes kiadványokban számolt be. Este a 
vendéglátók rendeztek lakomát a kongresszus 
tagjai számára. 

A tanítók helyzete Olaszországban. 
Az olasz tanítók panaszkodnak állásuk cse-

kély tekintélye miat t : „Keveset keresünk, csak-
nem ismeretlenek vagyunk és környezetünk 
alig vet ügyet ránk", í r j a egy tanító egyik elő-
kelő pedagógiai folyóiratban. Ezen lényegesen 
az ú j rendszer sem lendített, aminek oka — í r j a 
a „Nuova Scuola" —, hogy a tanítóképzők egy 
évfolyammal kevesebbel rendelkeznek, mint a 
középiskolák, „ami a tanítói hivatást aláren-
deltnek tünteti fel". Maga az állam is kevésbbé 
értékeli a tanítói oklevelet az érettségi bizo-
nyítványnál, mert míg az utóbbi a legtöbb 
hivatalnoki pályára képesít, a tanítói oklevél 
csak kevésszámú állami hivatalban való alkal-
mazást enged meg. Ezért igen gyakori az az 

T A M Ü G T I 
— Augusztus hónap második felére. — 

Aug. 16. (1881.) Meghalt Molnár Aladár pedagógus, köz-
okt. tanácsos, szakíró. Főbb művei : A nép-
taní tók nyugdí jazása , özvegyeik és árváik 
gyámolí tása kül fö ldön és hazánkban . Nőkép-
zés hazánkban . A közokta tás története ha-
zánkban a XVIII. században. 

Aug. 17. (1928.) Purebl Győző közokt. t anácsosnak a 
kormányzó a kormányfő tanácsos i címet ado-
mányozta . 

Aug. 18. (1817.) Született Hermann Gusztáv ember-
barát , aki többek között a lőcsei á rvaház 
felál l í tására 100.000 for intot , a lőcsei taní tók 
fizetésének javí tására 10.000 forintot adomá-
nyozott . 

Aug. 19. (1899.) Az Eötvös-alap a Ferenc József taní-
tók árvaházával kapcsola tban ú j alapszabá-
lyokat készített. 

Aug. 20. (1791.) Született Wimmer Ágost, a felsőlövői 
ev. tanítóintézet a lapí tója . 

Aug. 21. (1799.) Született Rökk Szilárd emberbará t , aki 
750.000 for intot hagyományozot t jó tékony és 
kul turál is célokra. 

Aug. 22. (1846.) Született Kehrbach Károly Tivadar 
hírneves német pedagógiai író. F ő m u n k á j a , a 
„Monumenta Germaniae paedagogiea" 9 kö-
tetben jelent meg. 

Aug. 24. (1845.) Született Sretvizer La jos pedagógus, 
elemi isk. igazgató. ABC-t és olvasókönyveket 
szerkesztett. 

Aug. 25. (1857.) Született Számord Ignác kat . pap, pe-
dagógiai és egyházi író, a Szent István Tár-

eset, hogy a tanítók otthagyják állásukat. A 
nemzeti nevelés minisztere elrendelte, hogy a 
néptanítók, fokozatukra való tekintet nélkül, 
egységes jelvényt viseljenek a gomblyukban: 
ezüstszegélyű hatszög, amelynek sárga alapján 
ezüst vesszőköteg domborodik ki. Ára 45 cente-
simi. (Schweiz. Lehrerzeitung.) 

Apró rádióhírek. 
Az amerikai Madison város tanítóképzőjének 

hallgatói hetenkint félórai rádióelőadásban 
részesülnek, amely a modern pedagógiai moz-
galom időszerű kérdéseiről számol.be. — A dél-
afrikai Jóreménység-fok nevelésügyi hivatala 
ez évtől kezdve heti öt félórás rádióelőadást 
rendez elemi és középfokú iskolák számára: 
elbeszélést ós tanításokat angol és délafrikai 
hivatalos nyelven. — Oroszországban a kollek-
tív és állami gazdaságok számára 2000 ú j 
rádióállomást készülnek felállítani, amelyek 
egymással és a moszkvai központtal kapcsolat-
ban lesznek és ezáltal, mint mondják, az ész-
szerű gazdálkodást elő fogják mozdítani. 

Lengyel iskolák külföldön. 
A föld kerekségén vagy nyolcmillió lengyel 

él szétszórva. Ezek gyermekeinek nyelvi és 
egyéb kulturális hozzátartozósága az anya-
országhoz veszélyben forog. Ennek elhárítása 
érdekében a „Külföldi Lengyelek Világszövet-
sége" tőkét és alapítványokat gyűjt , amelyek-
kel a külföldön iskolát szervez a lengyel gyer-
mekek számára. 

K A P T Á R . 
sulat t. tagja , a „Kisdednevelés", a „ Jó Pász-
tor", a „Kath. Tanügy" közismert munka-
társa, a „Kisdednevelés módsze r t ana" c ímű 
m u n k á j á v a l pá lyadí ja t nyer t . 

Aug. 26. (1843.) Született Falvag Antal, előbb taní tó , 
m a j d polg. iskolai igazgató. Szakíró. Magyar-
német olvasókönyv elemi iskolák részére, Ma-
gyar monda t t an példákban, A gyermeki h ibák 
orvoslása stb. c ímű m u n k á k szerzője. 

Aug. 27. (1783.) Született Váradi Szabó János pedagó-
gus, Pestalozzi taní tványa. Szakíró. Főbb mű-
vei: A hazabel i kisebb iskoláknak jobb lábra 
való állí tásáról, Pestalozzi elemi t an í t á smódja 
stb. 
(1888.) Meghalt Trefort Ágost közoktatásügyi 
miniszter. 
(1930.) Meghalt Körösi Henrik miniszteri ta-
nácsos, a Néptaní tók Lap ja főszerkesztője. 

Aug. 29. (1653.) Apácai Cseri János pedagógus, az 
„Encyclopédia" szerzője, elfoglalta tanítói ál-
lását Gyulafehérváron. 
(1749.)" Meghalt Bél (Belius) Mátyás, a leg-
jelentékenyebb magya r fö ldra jz í ró . 

Aug. 30. (1808.) Meghalt Simon Antal pedagógus, a 
s ike tnémákat taní tó intézet első igazgatója. 

Aug. 31. (1886.) Meghalt Zelliger József pedagógus, ki-
nek 16 éves korában m á r megvolt az oklevele 
és még képezdész volt, m á r kinevezték ná -
dasdi taní tónak. Besztercebányán mint ké-
pezdei tanár , Nagyszombaton pedig mint 
igazgatótanár működöt t haláláig. Alapítója a 
„Népiskolai Tanügyi Figyelő" c ímű lapnak . 
35 tankönyvet írt. 
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DR. TÓTH 1ST VÁM ÁLLAMTITKÁR 

örvendező figyelemmel kísérjük azt a kor-
szakjelző átalakulást, melyen hazai és nem-
zeti közéletünk mind nagyobbmérvű szerve-
zetben készül az ú j idők föladataira. A nagy-
szabású tervek, amelyeket kultúrkormány-
zatunk az ú j kor követelményei ezerint álla-
pít meg, egyre jobban magukkal ragadják 
nemzetünket, melyet természetszerűen ter-
mékeny ideákra inspirálnak. 

Mindez azonban, sajnos, együtt jár azzal, 
hogy az átalakulásban régi intézmények cse-
rélődnek ki újakkal és ennek megfelelően a 
közélet sok kipróbált vezére és munkása a 
növekvő ú j generációknak ad helyet. 

Most sem haladhatunk el bizonyos lelki 
mély megindultság nélkül amellett, hogy dr. 
Tóth István, a jeles kultúrpolitikus, kilép a 
közoktatásügyi kormányzat aktív kötelékéből 
és végleges nyugalomba vonul.Tóth Istvándr. 
egyike azoknak a kiválóságoknak, akik pá-
lyájuk fényét és méltánylását a tulajdon 
maguk érdemeinek köszönhetik. Tóth István 
dr. végigkiizdötte és végigdolgozta a köz-
tisztviselői pálya viszontagságait, a leg-
kisebb rangfokozattól a legmagasabbig. Mint 
joggyakornok kezdte meg pályáját. A kul-
tuszminisztérium szolgálatába 1902-ben lé-
pett s 1934-ben érte el, fokozatosan előre-
haladva, a miniszteri osztályfőnök magas 
és díszes rangját. Sokáig volt a protestáns 
és görög keleti egyház, majd a nem kato-
likus felekezetek ügyeit intéző ügyosztály 
főnöke, legutóbb pedig az elemi iskolák és 
középfokú oktatási intézmények ügyeit ve-
zette s mint ilyen vonul nyugalomba is, 
amely alkalomból Magyarország kormány-
zója az államtitkári címmel tüntette ki. 

Dr. Tóth István. 

Fájlal juk távozását, mert valódi példa-
képe volt a nagytudású, rendkívüli munka-
erőnek. Fáradhatatlan, széles látókörű, jó-
lelkű és jóindulatú pályatárs és vezér, aki 
mindnyájunk nagyrabecsülése mellett mind-
nyájunk hálás és meleg szeretetét is viszi 
magával az aktív közélet teréről, melyen 
keze, elméje és szíve nyomán annyi üdvös 
alkotás termett. A magyar kulturális élet 
tisztelegve hajlik meg előtte és kíván neki 
a nyugalom hosszú idejére minden tekintet-
ben megérdemelt zavartalan boldog életet s 
a nyugalom mellé kiváló szellemének meg-
felelő nemes tartalmat. 

H Í R E K 

Göbel János György 
1835—1935. 

Augusztus hó 6-án ünnepelték Székesfehér-
váron egy kiváló pedagógus, Göbel János 
György születésének századik évfordulóját. Mű-
ködését a fej érmegyei Isztimér német község-
ben kezdte. Mint fiatal tanító szabad idejében 

itthon is, külföldön is utazott s az egyes vidé-
kek, országok iskolaügyét, tanítási módszerét 
behatóan tanulmányozta. A szerzett tapasztala-
tokat magyar lelkével átszőtte és községe i f jú-
sága, egész lakossága javára értékesítette. Más-
fél évtizedes működése alatt a németajkú köz-
ség valamennyi lakója beszélte édes hazánk 
nyelvét, s úttöiő módszerével az egyszerű fa-
lusi iskolát mintaiskolává tette, amelyre az 
egész vidék tanítósága és művelt közönsége fel-
figyelt. 
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Kiváló érdemeinél fogva 1871-ben Székes-
fehérvár törvényhatósági bizottsága főtanítóvá 
választotta, s rövid időn belül a város vala-
mennyi elemi, gazdasági, polgári és ipariskolái 
igazgatását reábízta. Kitűnő tehetségével, fárad-
hatatlan munkásságával s jeles emberi tulaj-
donaival sikert sikerre halmozott. 

Szervező- és alkotóképességének a Fejér-
megyei Tanítótestület, melynek évtizedeken át 
volt elnöke, ennek járásköreinek megalapítása, 
tanítói könyvtárak, segélyegylet, i f júsági taka-
rékpénztárak létesítése, örök hirdetői munkás-
ságának. Szívjóságáról szülőfalujában, váro-
sunkban, valamint az Eötvös-alapnál tett sok 
és értékes alapítványai tanúskodnak. 

Nagy érdeme, hogy lelkes tanítói gárdát te-
remtett, s a nagyközönségben fokozta az iskola 
i ránt i érdeklődést és szeretetet, melyeknek éke-
sen szóló bizonyítékai az ő igazgatása alatt az 
iskola fejlesztése érdekében tett magánszemé-
lyek alapítványai s a vidéki hatóság áldozat-
készsége. 

A lelkesen végzett munka nem maradhatott 
elismerés nélkül. Helyi, vármegyei, országos 
tanügyi körök, társadalmi egyesületek elnöki, 
alelnöki, örökös tagsági tisztséggel halmozták 
el 25 éves tanítói működése alkalmával, Ö Fel-
sége arany érdemkereszttel tüntette ki; 40 éves 
tanítói működésekor kartársai és hatóságok 
díszgyűléseiken ünnepelték. A legfényesebb ki-
tüntetés azonban akkor érte, midőn a Magyar 
Tudományos Akadémia az 1901. évben legelő-
ször őt részesítette a báró Wodiáner-féle 1000 
koronás jutalomban, s ezzel elismerte az ország 
legkitűnőbb pedagógusának. 

A város kiváló munkásának tiszteletére teret 
nevezett el, s mielőbb a maradandó emlék fogja 
hirdetni a magyar Pestalozzi el nem múló ér-
demeit. 

Az Országos Katolikus Tanügyi Tanács új 
tagja. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
Drozdy Gyulát, lapunk felelős főszerkesztőjét, 
az Országos Katolikus Tanügyi Tanács ül-
nökévé nevezte ki. 

Magyar propagandaelőadást tartott folyó évi 
július hó 19-én Kovács Ernő pápai állami ta-
nítóképzői tanár a németországi Freiburgban. 
Az ottani tanítóegyesület mintegy 200 tagja 
hallgatta meg az előadást s azt lelkesen fogadta. 

Magyarok világkongresszusának állandó szer-
vezeti irodája a mult évben is folytatta a kül-
földi magyarságnak könyvekkel való ellátá-
sát. 2384 darab könyvet kaptak, sok iskolaköny-
vet és folyóiratot azok a külföldön élő magya-
rok, akik arra rászorultak. Örömmel ál lapít ja 
meg az egyesület, hogy még a mai mostoha vi-
szonyok között is vásárolgatnak már a kül-
földi magyarok itthonról könyveket könyvtá-
raik részére és felhasználják azt a kedvez-
ményt, amit a magyar könyvkiadók nyújtanak. 

Az egyesület tervbe vette a világkongresszus 
azon határozatának megvalósítását, hogy a 

külföldről magyar származású fiatalokat haza-
hozzák abból a célból, hogy bennük a magyar 
gondolkodás és a magyar érzés megőriztessék. 

Az egyesület ebben az évben is hazahozat két 
amerikai magyar fiatalt, kettőt pedig az Ame-
rikai Magyar Népszava küld haza. 

A világkongresszuson felmerült óhajok kö-
zött a legelsők között szerepelt a külföldi ma-
gyarságnak az a kívánsága, hogy a magyar rá-
dióval kapcsolatot kapjanak és hogy a külföldi 
magyar lapok minél gyorsabban és minél hi-
telesebben kapjanak hazulról híranyagot. Itt-
honi illetékes tényezőink állandóan a leg-
nagyobb szeretettel foglalkoztak és foglalkoz-
nak ezzel a két kérdéssel s a mult év vége óta 
a magyar rádió és külföldi magyarság szá-
mára külön ad le híreket s a külföldi magyar 
lapok hírellátása is a legjobb úton van. Érde-
kes különben, hogy a rádiót külföldön a ma-
gyarság eddig is használta oly módon, hogy 
egyes nagyobb adóállomások magyar leadáso-
kat végeznek. 

Vakok törvénnyel biztosított állami illet-
ménye. Európában az alább felsorolt államok 
törvényei adnak jogot a vakoknak meghatáro-
zott anyagi támogatásra: Belgium, Dánia, Dan-
zig, Finnország és Svédország. Angliában az 
öregségi járadékot, amit minden 70. életévet be-
töltött angol állampolgár megkaphat, a vakok 
már 50' éves korukban, Írországban pedig már 
30 éves korukban, igénybe vehetik. Az észak-
amerikai Egyesült Államok államainak több 
mint felében szintén kapnak a vakok állami já-
radékot, az államok szerint változó feltételek 
szerint. Az utóbbi évtizedekben mindjobban 
terjedő ezen járadékszerű anyagi támogatás 
tulajdonképeni alapja az a meggondolás, hogy 
a látás hiánya miatt a vak embernek nemcsak 
munkateljesítőképessőge van bizonyos mérték-
ben korlátozva, de még mindennapi életében is 
bizonyos mértékig szüksége van látó segítségre, 
vagy költséges segédeszközök igénybevételére. 
Ennek a több költségnek és kevesebb kereset-
nek kiegyenlítésére ad ja meg az állam ezeket 
a kompenzációs illetményeket. 

Sportkiállítás. A nemzetközi főiskolai sport-
kiállítást augusztus hó 11-én nyitotta meg az 
Ernst-Múzeumban Rómán Bálint dr. kultusz-
miniszter. A kiállításon érmeket, tiszteletdíja-
kat, plaketteket, zászlókat, plakátokat, régi, ér-
dekes fényképeket, versenykiírásokat, pálya-
terveket mutatnak be. A főiskolai sport hős-
korának az emlékeit és a legutóbbi világverse-
nyek díjait is kiállították. A kiállítás nemzet-
közi jellegét a német, olasz, észt, lett, litván, 
finn, cseh és- lengyel anyag adja meg. Érdekes 
csoportja lesz a kiállításnak a berlini olimpiász 
propagandaanyaga. A sportkiállítással egyidő-
ben a múzeum többi termében a Szinyei-Tár-
saság rendez kiállítást magyar festőművészek 
reprezentatív műveiből. A múzeum a sport-
kiállításra való tekintettel a belépődíjakat 
1 pengőről 50 fillérre szállította le s mindkét 
kiállítás egy jeggyel tekinthető meg. 
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Halálozások. Id. Sille Lajos isztiméri ny. rk. 
igazgató-kántortanító életének 77. évében hosz-
szas szenvedés és a halotti szentségek áj tatos 
felvétele után augusztus hó 2-án nemes lelkét 
visszaadta Teremtőjének. A megboldogult 43 
éven át tanított. — Özv. Fekete Bertalanné, 
sz. Holler Anna ny. róm. kat. tanítónő életének 
56. évében hosszú szenvedés után július hó 28-án 
a haldoklók szentségeinek felvétele után Enyin-
gen csendesen elliúnyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
4832/1935. ein. sz. rendelete külterületi elemi is-
kolai tanítóknak a külterületi adatgyűjtési ínun-

kábau való közreműködése tárgyában. 

I. 
Valamennyi külterületen működő állami, köz-
ségi, érdekeltségi és magán- (uradalmi) jellegű 

elemi népiskola vezetőjének. 

II . 
Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 

I—II. 
A m. kir. belügyminiszter úr a külterületi 

lakosság közigazgatási és egyéb érdekeinek jobb 
kielégíthetése végett az érdekelt vármegyékben 
és törvényhatósági városokban bizonyos adat-
gyűjtést rendelt el. Tekintettel arra, hogy egyes 
községekben a külterületen az adatgyűjtés vég-
zésére alkalmas közigazgatási szervek nincse-
nek s így e munkában az illető községek köz-
igazgatási vezetői az erre egyedül képes kül-
területen működő tanítók részvételére vannak 
utalva, 

I. 
felhívom az állami, községi, érdekeltségi és 
magán- (uradalmi) jellegű külterületi elemi is-
kolák tanítóit, 

II. 
tisztelettel kérem Címedet, hogy az összeírás 
sikeréhez fűződő fontos közérdekre tekintettel 
a Címed főhatósága alá tartozó elemi népisko-
lák tanítóit felhívni méltóztassék, 

I—II. 
hogy amennyiben községük vezetője részéről 
erre felkéretnek, az adatgyűjtésben a községi 
szervekkel egyetértésben működjenek közre. 

Budapest, 1935 augusztus hó 12-én. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Kósa Kálmán s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgálatok. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-

ter úr 1935. évi május hó 15-én 47.306/V. 2. ü. o. 

számú rendeletével gyakorlóiskolai tanítói vizs-
gálatok tar tását engedélyezte. A vizsgálatok a 
folyó év szeptember hónapjának második felé-
ben fognak a budapesti I. ker. állami tanító-
képző-intézet gyakorlóiskolájában megtartatni. 
Vizsgálatra jelentkezhetnek hosszabb tényle-
ges tanítói szolgálattal rendelkező állami, köz-
ségi és hitfelekezeti elemi iskolai férfitanítók. 
A vizsgálatra bocsátott jelentkezőknek a ki-
jelölt napon, 24 órával megelőzően kiadott téte-
lekről hat félórás tanítást kell tartaniok a nép-
iskola tantárgyainak kijelölt egész tárgyköré-
ből. Számot kell adniok rajzkészségükről, ének-
tudásukról és a kézimunkában való jártassá-
gukról, továbbá felelniök kell a népiskolai Tan-
terv, Tantervi Utasítások, a népiskolai tanítási 
módszer- és vezérkönyvirodalom köréből feltett 
kérdésekre. 

A sikeresen vizsgázók az állami tanító- és 
tanítónőképző-intézetek gyakorlóiskoláiban meg-
üresedő állásokra elsősorban fognak alkalmaz-
tatni. A vizsgálat díjtalan, de a vizsgázóktól, 
sa já t költségükön, kétnapi budapesti tartózko-
dást tesz szükségessé. A vizsgálatra való bo-
csátás iránti kérvények folyó év szeptember 
10-ig a tanító- és tanítónőképző-intézetek kir. 
Főigazgatóságához (Budapest, V, Báthory-utca 
12, IV. em. 26, Kultuszminisztérium) nyújtan-
dók be. A kérvényhez mellékelni kell: anya-
könyvi kivonatot, a nyelvismeretről, irodalmi, 
társadalmi és egyéb tevékenységről szóló élet-
rajzot, zene-, rajz- és kézimunkakészségről ta-
núskodó esetleges bizonyítványokat, tanítói ok-
levelet, működési bizonyítványokat és az eset-
leges egyéb minősítésről tanúskodó okiratokat. 
A vizsgálatra jelentkezőknek a szükséges to-
vábbi felvilágosítást a kir. Főigazgatóság adja 
meg. 

Kir. Főigazgatóság. 

Felvétel a farkasgyepüi erdei iskolába. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
64.689 1935. VI. sz. rendelete a farkasgyepüi 
erdei népiskolába való felvételek tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek és a kecs-
keméti kir. tanfelügy előségi kirendeltség 

vezetőjének. 
Az Országos Gyermekvédő Liga igazgató-

sága bejelentette, hogy a közvetlen ellátása 
alatt álló farkasgyepüi erdei népiskola inter-
nátusában az 1935'36. tanévtől kezdődően mint-
egy nyolcvan népiskolai tanuló lenne elhelyez-
hető. 

A Liga erdei iskolája a Bakony hegységben, 
402 m tengerszín feletti magasságban, üdülő-
teleppel kapcsolatban, az egészségügyi köve-
telményeknek mindenben megfelelően van el-
helyezve és gyenge, vérszegény, tüdővészre 
hajlamos, de nem fertőző állapotban levő ta-
nulók befogadására szolgál. A nyolc osztályú 
népiskolában a tanítást a hivatali elődöm ál-
tal kirendelt tanerők lát ják el. 

Az itt elhelyezett növendékek a telep állandó 
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orvosának felügyelete és gyógykezelése alatt 
állanak, általában szanatóriumi ellátásban ré-
szesülnek és a Liga legfőbb törekvése oda irá-
nyul, hogy az erdei iskola növendékei megerő-
södjenek. E cél érdekében napi ötszöri igen 
bőséges, tápláló élelmezésben részesülnek s 
fekvőcsarnokokban, felügyelet mellett fekvő-
kúrát folytatnak. 

A telep saját vízvezetékkel, villamosvilágí-
tással és fürdővel van felszerelve. 

Felhívom a t. Címet, hasson oda, hogy a fel-
ügyelete allatt álló népiskolák olyan tanköte-
lesei, akik téli erdei iskola igénybevételére rá 
vannak utalva és akik a Liga által kívánt cse-
kély tar tásdí jak megfizetésére képesek, kér-
jék szüleik ú t ján az említett erdei iskolába 
való felvételüket. 

A kérvény annak az intézetnek az igazgató-
ságánál nyújtandó be és láttamozandó, amely-
nek kötelékébe a tanuló tartozik. 

Az iskola igazgatója a kérvényt a Liga igaz-
gatóságához (Budapest, V., Báthory-utca 7.) 
azonnal továbbítani köteles. 

A kérvényben a gyermek és a szülő személyi 
adatain és lakcímén kívül feltüntetendő még, 
hogy a gyermek milyen osztályt végez és ha-
tósági orvosi bizonyítvánnyal igazolandó, hogy 
a gyermek semmiféle csoportos elhelyezést 
gátló ragályos betegségben nem szenved és 
hogy abban a házban, ahol lakik, az utolsó 6 
héten belül fertőző megbetegedés nem fordult 
elő. 

A kérelemhez végül egy nyilatkozat csato-
landó, amely szerint a szülő a tar tásdí j fize-
tésére nézve kötelezettséget vállal. 

Tekintettel a szanatóriumi elhelyezésre, az 
erdei iskolában elhelyezett növendékek után 
a tar tásdí j fejenként és naponként 1.50 pengő-
ben van megállapítva. 

Az erdei iskola szeptember elejétől május hó 
végéig működik, míg a nyári hónapokban nya-
raló csoportok nyernek a telepen elhelyezést. 

Megjegyzem még, hogy a felveendő tanköte-
lesek teljesen elkülöníthetők az erdei iskola 
többi növendékeitől, amennyiben a 16 holdas 
területen létesített iskola pavillonrendszerben 
épült és így semmi akadálya sincsen a teljes 
elkülönítésnek. 

n. 
Valamennyi főtiszt. Egyházi főhatóságnak. 
Fenti rendeletemet azzal a tiszteletteljes ké-

relemmel van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy bölcs főhatósága alatt mű-
ködő népiskolákra nézve hasonló módon in-
tézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1935. évi augusztus hó 1-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Huszka Ernő s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Kaposvár megyei város képviselőtest ületének, 
a Báró Lórántffy Zsuzsanna Egyesület elnök-

ségének, a kaposvári ág. h. ev. Nőegylet elnök-
ségének, a kaposvári „Mir" cukorgyár igazgató-
ságának, a kaposvári Turul Jótékony Asztal-
társaság elnökségének, a kaposvári Máv. alkal-
mazottak köre elnökségének, a somogymegyei 
munkások vállalkozó szövetkezete igazgatósá-
gának azért, mert a kaposvári állami elemi is-
kolák szegénysorsú tanulói részére az 1934/35. 
tanév folyamán 5846 P, 700 P, 500 P, 800, 900 P, 
477 P, 550 P értékű ruhaneműt, illetőleg élelmi-
szereket adományozott, őszinte elismerését és 
köszönetét nyilvánította. 

Folyóirata jánlás. 
A folyóirat címe: Búvár. A folyóirat szer-

kesztője: Lambrecht Kálmán dr. A folyóirat 
kiadója: Franklin-Társulat, Budapest. A meg-
jelenés ideje: havonként. Előfizetési díj: évi 
9 P 60 f. Az ajánlás az iparostanonciskolák ta-
nítói és i f júsági könyvtárai számára való be-
szerzésre vonatkozik. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított szín-

művek 8. számú pótjegyzéke. 
Bohdaneczky Aladár: A kis kondás. (Gyermekek szá-

mára.) 
Amikor a rolókat lehúzzák. . . (Gyermekek szá-

mára.) 
Lacika meseországban. (Gyermekek számára.) 
Sírnak az angyalok. (Gyermekek számára.) 

Csite Károly: Három kicsi alma. Szentgotthárd. 
Judkánál nincs semmi baj. Bp. Kókai L. 
Megy a kosár . . . 
Minden a rózsámé. 

— — Szent bokréta. Szentgotthárd. Wellisch B. 
Túl az Óperencián. 

Havassy László: Jönnek a pásztorok. (Ifjúság számára.) 
Bp. Kókai L. 

Kozák Jolán: Angyalmuzsika. Bp. Kókai L. 
Karácsonyi álom. (Gyermekek számára.) Bp. 

Kókai L. 
Mohi Adolf: Jézus születése. Bp. Szent-István-Társ. 
Szarvas Dénes (átdolg.): Pásztorok, fel! Rákospalota. 

Szalézi Művek. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Kósa Kálmán dr.: Szent István napján. — Deli 
Lajos: A modern középiskola. — Felszeghy Gá-
bor né: Gyakorlati szempontok a leányok neve-
lésében. — Bodnár László: A szuggesztió sze-
repe a nevelésben. — Horváth Zoltán: Natorp 
Pál szociálpedagógiai elvei. — Vitéz Nagy 
Iván dr.: Hitfelekezeti iskolai adó. — Keleti 
Adolf: Magyar neveléstudományi folyóiratok 
1935-ben. — Iskolánkívüli népmüvelés• Komo-
rovicz Béla: Gyakorlati népművelés Abaújban. 
— Gyakorlati nedagógia: Lendvai Béla: Vasár-
nan. — Külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi iroda-
lom. — Külföldi szemle. — Dr. Tóth István 
államtitkár. — Hírek. - Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egvetemi Nvomda, Bpest, Múzeum-körűt 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétknldhessfik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

AJAK (Szabolcs m.) e lap 15. számában 326. sz. alatt 
kántortanítói állásra meghirdetett pályázat határidejét 
augusztus 21-ig meghosszabbítja. Iskolaszék. (365.) 

KONYAR református egyháza pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett I I I . tanítói állásra. 
Javadalom: lakás természetben. Értékegység: 28, állam-
segély. Kötelesség törvényes, lelkész, kántor szükség-
szerinti helyettesítése, missziói munkában segédkezés. 
Pályázati határidő a megjelenéstől számított három hét. 
Kellően felszerelt kérvények a VKM. 69.500/1934. VI. 
ü- o. számú rendelkezésének figyelembevételével jönnek 
számításba s válaszbélyeggel a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Állás azonnal elfoglalandó. (370.) 

f 

AXARCS ref. egyháza pályázatot hirdet megüresedett 
kántortanítói állására. Javadalom: természetbeni lakás, 
melléképületekkel, 6 kat. hold, 954 D-Öl prima szántó, 
11 köböl rozs, 4 köböl búza, 2 öl tűzifa természetben, 
szénapénz 9-60 aranykorona. Kertváltság címén 20 P, 
kántori stóla, községtől ismétlőiskolai oktatásért 40 arany-
korona és a törvényes államsegély. Kötelesség: III—IV. 
osztályok, ismétlősök oktatása, kántori teendők, jegyző-
könyvvezetés, lelkész helyettesítése, énekkarvezetés, bei-
misszióban segédkezés, ifjúsági egyesületvezetés. Pályá-
zók kellően felszerelt kérvényeiket szeptember 6-ig Onda 
Sándor lelkész, Anarcs, Szabolcs m., címre küldjék. Állás 
azonnal elfoglalandó. Posta, vasút helyben. Fiú-, leány-
gimnázium, tanítónőképző 5 km. Választás szeptember 
6-án, amikor is személyes énekpróba kötelező, templom-
ban, délelőtti istentisztelet alkalmával. (372.) 

FÜZÉRRADVÁNY róm. kat. iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Helyi javadalma 40 értékegység. Kötelességek díjlevél 
szerint. Határidő 21 nap. Választás szeptember 9. Plé-
bániahivatal. (364.) 

SZÉKESFEHÉRVAR szab. kir. város iskolaszéke el-
halálozás és nyugdíjazás folytán megüresedett három ta-
nítói (segédtanítói) és a kisegítő állandó helyettes ta-
nítónő megválasztása esetén az ennek következtében meg-
üresedő állandó helyettes tanítói állásra pályázatot hir-
det. A tanítói állások javadalma a törvényszerű fizetós, 
kötelességei díjlevél szerint. Az állandó helyettes tanító 
díjazása mindenkor a XI. fizetési osztály 3. fokozatának 
megfelelő fizetés, lakbér és nyugdíjigény nélkül. A válasz-
tásnál a 69.500/1934. VI. számú VKM. rendelet értelmében 
a nyugdíjas és a város iskolájánál alkalmazott kisegítő 
tanerő előnyben részesül. Az állásokra Székesfehérvár 
szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 11.348— 
1933. sz. véghatározata értelmében csakis férfitanerők pá-
lyázhatnak. Kivételt képez a fenti miniszteri rendelet sze-
rint a városnál már működő kisegítő tanítónő, kinek meg-
választása esetén az iskolaszék ezen állást is csak férfi-
tanerővel töltheti be. Amennyiben a megválasztott a vá-
ros külterületén fekvő iskoláihoz nyerne beosztást, e cí-
men semminemű pótlékra (közlekedési segélyre) igényt 
nem tarthat. A pályázati határidő a hirdetés megjelené-
sétől számított három hét. A kellően felszerelt kérvények 
válaszbélyeggel és borítékkal ellátva, Székesfehérvár szab. 
kir. város iskolaszékéhez (Székesfehérvár, ipariskola) 
küldendők. (367.) 

A GYŐRI kir. kat. tanítóképző-intézet igazgatósága 
az ének- és zenetanári álláson helyettes tanár alkalma-
zására pályázatot hirdet. Pályázhatnak azok, akik a buda-
pesti Zeneművészeti Főiskolán egyházkarnagyi képesítést 
nyertek, vagy orgonafőszakkal kapcsolatban tanítóképző-
intézeti ének- és zenetanári oklevelet szereztek. (368.) 

KÖRÖSLADÁNY református egyháza pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Fizetés 70 értékegység, államsegély 
és lakás. Kötelessége: reábízott osztályok tanítása, kán-
toriak végzése, énekkar szervezése és vezetése, belmisz-
sziói munkákban segédkezés. Kántorpróba saját költségen, 
meghívásra. Pályázati kérvények összes szükséges bizo-
nyítványokkal és válaszbélyeges borítókkal felszerelve, lel-
készi hivatal címére küldendők. Pályázati határidő hir-
detés megjelenésétől számított három hét. (366.) 

PAKS község iskolaszéke pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett felsőcsámpa-pusztai elemi 
iskolai tanítói állásra. Fizetés szabályszerű, államsegély-
lyel kiegészítve; lakás természetben. A kérvényhez ere-
detiben, vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban csa-
tolandók: tanítói oklevél, működési, születési, az állam-
polgárságot s családi körülményeket igazoló községi, a 
tanítói pályára való alkalmatosságot igazoló tisztiorvosi 
bizonyítvány, az esetleges különös képességeket és egyéb 
figyelembe vehető körülményeket igazoló okmányok, ál-
lásban levőknél az esküokmány. Igazolandó a kommu-
nizmus alatti magatartás, továbbá, hogy folyamodó nem 
áll hivatalvesztést kimondó bírói, vagy fegyelmi ítélet 
hatálya alatt. A létszámcsökkentés miatt nyugdíjazott s 
a legalább egyévi kisegítőtanítói működést igazoló, jó 
oklevelű pályázók kezdőkkel szemben előnyben részesül-
nek. Kérvények e hirdetés megjelenésétől számítva három 
héten belül a paksi községi iskolaszékhez intézve, Pákai 
Mihály igazgatóhoz küldendők. (356.) 

Minden szülőnek 
előnyös 
ha gyermeke 

i n t e r n á t u s t 
felszerelését 
k a b á t j á t , 

r u h á j á t , 

f ehé rnemű jé t 

a R e f o r m 
Ruházati Rt. nái 
s z e r z i b e . 

Budapest VI, Vilmos császár-út 5 
T e l e f o n : 1 3 - 0 - 9 6 , 1 3 - 2 - 9 6 . 

Á r a j á n l a t , m i n t á k dí j -
m e n t e s e n . K e d v e z ő 
f i ze tés i f e l t é t e l e k k e l is 
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HOSSZŰPALYI református kántortanítóságra pályá-
zat határideje augusztus 22-ig meghosszabbíttatik. (354.) 

NYÍRGYULAJ görög katolikus iskolaszéke megürese-
dett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi java-
dalom: 40 értékegység. Kötelességei: énekkar-, szívgárda-
vezetés, gazdasági ismétlősök és kijelölt osztályok okta-
tása, hitbuzgalmi egyesületi tevékenység. Teljesen felsze-
relt, válaszbélyeges borítékkal ellátott kérvények az is-
kolaszéki elnökség címére küldendők. Pályázati határidő 
hirdetéstől számított három hét. (333.) 

KEHECSEND róm. kath. I I I . sz. nőtanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalom: törvényszerű. Köteles-
ségek díjlevél szerint. Pályázati határidő a hirdetés meg-
jelenésétől számított 21 nap. Pályázók személyes meg-
jelenéstől tartózkodjanak és felszerelt kérvényeiket pos-
tán küldjék válaszbélyeges boríték csatolásával: Plébá-
niahivatal, Kerecsend, címzéssel. Állás a VKM. jóvá-
hagyása és az egyházi főhatóság kinevezése után elfogla-
landó. (330.) 

JÁSZJÁKŐHALMA képviselőtestületének Égyházvéd-
nöksége nyugdíjnélküli róm. kat. kántori állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: 13K katasztrális hold föld, ter-
mészetbeni lakás, 600 P párbérváltság és stólapénz. 
Kötelességek díjlevél szerint. Csak olyan okleveles, kato-
náskodással végzett tanítók pályázhatnak, kik kántori 
oklevelüket róm. kat. tanítóképzőintézetben nyerték. Vá-
laszbélyeges kérvények szeptember 20-ig Plébánia, Jász-
jákóhalma, küldendők. Próbaéneklés és választás egyház-
főhatósági rendelkezések szerint lesz, melynek időpont-
járól a pályázók értesíttetnek. Üti- és szállítási költség 
nincs. (327.) 

HA PESTRE J Ö N , KERESSE FEL A 

„T R I B O N" 
R U H Á Z A T I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G O T 
Bpest VIII, Üllőisút 14. Telefon 39-2-85, 31-2-97. 

A tanítóság régi, kedvenc bevásárlóhelye. -*-1 

Az ország egyik legrégibb és legnagyobb 
ruházati intézete, hol az összes női, 
férfi és gyermek ruházati cikkek a legs 
megbízhatóbb minőségben és a legszebb 
kivitelben beszerezhetők. Mérsékelt árak. 

LEGKEDVEZŐBB F I Z E T É S I FELTÉTELEK. 

GOMBA ref. egyháza pályázatot hirdet kántortanítói 
állásra. Csak kántori oklevéllel is bírók pályázhatnak. 
Javadalom: tizenkét kat, hold, 1287 D-öl szántó-és kert-
föld, fél kat. hold kaszáló. 61 pesti véka rozs, három öl 
kemény tűzifa, összesen 42 értékegységben, 72 arany-
korona, természetbeni lakás. Kötelessége: reábízandó osz-
tály vagy osztályok tanítása, istenitiszteleteken, teme-
téseken kántori teendők végzése, presbyteri jegyzőkönyv 
vezetése, egyházi adó-, párbérszedésnél segédkezés, ezekért 
10 pesti véka rozs. Népművelő előadásokon minden egy-
házi és társadalmi munkában való részvétel. Szükséges 
okmányokkal felszerelt kérvények a ref. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Pályázati határidő augusztus 25. (336.) 

ORSZÁGH LÁSZLÓ 
az Országh ^ándor és fia kir. udv. mű-
orgona és harmoniumépítő cég utóda 

RÁKOSPALOTA. 
BOCSKAY-UTCA 162/a. 
Vállal bármilyen rendszerű új orgonákat, •tw.luh 
átépítéseket, homlokzatsípokat, javításokat HTPSpiI 
L E G J U T Á N Y O S A B B A N . 

Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 
Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL 
A Zenemúveszeti Főiskola szállítója. 

Kérje legújabb 32. sz. Arlegyzékemet-

T0RMÄS rk. egyházközsége a lemondás folytán meg-
üresedő kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi 
javadalma 45 értékegység, többi államsegély. Az állás 
betöltésénél a létszámcsökkentések során nyugdíjazott 
tanerők és a legalább egyévi eredményes szolgálatot iga-
zoló kisegítő tanítók előnyben részesülnek, de csak olyan 
tanítók pályázhatnak, kik kántori oklevelüket rk. tanító-
képzőben nyerték. A pályázati kérvények a VKM. 69.870— 
1933. VI. főoszt. sz. rendeletben előírt okmányokkal sze-
relendők fel. Pályázati határidő szeptember 5. Énekpróba 
szeptember 6-án, délelőtt 9 órakor. Megjelenés, hurcol-
kodás önköltségen. Korteskedés kizáró ok. Állás egyház-
hatósági megerősítés után azonnal elfoglalandó. Ameny-
nyiben a választás a kitűzött határnapon nem lenne meg-
tartható, ezen körülményt új választási időpont megjelö-
lésével szeptember elsejei számban közöljük. Kérvények 
Plébánia, Baranyaszentgyörgy, posta Baranyajenő, kül-
dendők. (337.) 

BATASZÉK község iskolaszéke lemondás folytán meg-
üresedett 15. sorszámú dolina-pusztai községi tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: iskolafenntartótól 
10% készpénz és törvényes lakbér, a többi államsegély. 
Ez állásra római katolikus vallású férfitanítók pályázhat-
nak. Nyugdíjas, vagy legalább egyévi eredményes szol-
gálatot igazoló kisegítő tanítók előnyben. Magyar állam-
polgárság, egészségi állapot és forradalmak alatti maga-
tartás igazolandók. Pályázati határidő a hirdetmény meg-
jelenésétől számított három hét, kérvények címzett borí-
ték- és válaszbélyeggel ellátva, községi iskolaszékhez 
címzendők. (340.) 

TISZANAGYFALU (Szabolcs megye) róm. kat. egy-
házközsége az eddig helyettessel betöltött, lemondással 
megüresedett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fize-
tése törvényszerű. Lakás természetben. Kötelességei díj-
levélben. Betöltés főpásztori és kultuszminiszteri ren-
deletek szerint. Pályázati határidő: szeptember 5. Válasz-
tás: szeptember 7. Válaszbélyeges kérvények a rakamazi 
rém. kat. plébániára küldendők. (341.) 

TŐTCJFALU róm. kat, leányegyházának egyházközségi 
gondnoksága a nyugdíjazás folytán megürült kán'tortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, mellék-
épületekkel, 68 értékegységnek megfelelő fizetés és esetleg 
fizetéskiegészítő államsegély. A kántoriak horvátul vég-
zendők. Pályázati határidő a megjelenéstől számított há-
rom hét. Próbaéneklés szeptember 5-én, 10 órakor, a lakó-
csai plébániatemplomban lesz megtartva. Az állás október 
1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények a lakócsai plébá-
niahivatalhoz címezve adandók be. Költségek nem térít-
tetnek meg. Ha a kántortanítói állás a helybeli osztály-
tanítóval töltetnék be, az így megürült tanítói állás is 
a pályázók közül töltetik be. Ezen állásra nők is pályáz-
hatnak. Egyházközségi gondnokság. (342.) 

VAL (Fejér vm.) ref. egyháza pályázatot hirdet kán-
tortanítói állására. Javadalom: 43 egység, államsegély, 
lakás. Határidő három hét. Válaszbélyeggel. (329.) 

TISZAMOGYOKÓS ref. egyházközsége pályázatot hir-
det kántortanítói állásra. Javadalom, kötelesség törvény-
szerű. Tanítandó osztályokat presbitérium állapítja meg. 
Értékegység 28. Orgona nincs. Korteskedés kizáró ok. 
Állás november 1-én foglalható el. Szabályszerűen, vá-
laszbélyeggel és borítékkal ellátott kérvények e hirdet-
mény megjelenésétől számított három héten belül Iskola-
szék, Tiszamogyorós, p Mándok, címére küldendő. (346.) 
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HERMÁNSZEG református iskolaszéke helyettes kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Államsegély havi 
74'50 P. Határidő 21 nap. U. p. Szamossályi. Azonnal 
elfoglalandó. (344.) 

NYÍREGYHÁZA evangélikus egyházának iskolaszéke 
egy tanyai segédtanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom szabályszerű készpénzfizetés lakbérrel vagy ter-
mészetbeni lakással. A VKM. 69.870/1933. VI. ü. o. és 
a 69.030/1934. VI. ü. o. sz. rendeletek szerint felszerelt, 
iskolaszékhez intézett, válaszbélyeggel ellátott kérvények 
a központi iskola igazgatójához küldendők. Pályázati 
határidő 21 nap. (355.) 

SOPRON római katholikus iskolaszéke fiúiskoláinál 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. . Tanítónők is pályázhatnak. Német tan-
nyelvű iskolákban való tanításra szóló képesítés szüksé-
ges. A folyamodványok keresztlevéllel, oklevéllel, orvosi, 
működési, a családi állapotot és a kommün alatti visel-
kedést igazoló bizonyítványokkal, válaszbélyeggel e hir-
detés megjelenésétől számított 21 napon belül, méltóságos 
dr. Pinezich István konventelnök címére, a kat. Konvent-
pénztárba (Sopron, Várkerület 26. sz.) küldendők. (357.) 

FÓT evang. egyháza kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: egy értékegység és 30% készpénz, a 
többi államsegély, lakás. A megválasztandó tanító a gaz-
dasági továbbképző tanfolyamot köteles elvégezni, a lel-
készt távollétében helyettesíteni, a belmisszió minden 
munkájában résztvenni, gyülekezeti énekkart szervezni és 
vezetni. A pályázatok a bányai egyházkerült szabály-
rendelete és a VKM. rendelkezései szerint felszerelve 
augusztus 30-ig nyújtandók be a fóti lelkészi hivatalhoz. 
(345.) 

GYÖNGYÖSTARJÁN községi elemi népiskolájánál el-
halálozás folytán megüresedett I I I . sorszámú férfitanítói 
állásra községi iskolaszék pályázatot hirdet. Javadalom, 
illetve fizetés a politikai községtől mindenkori kezdő ta-
nítói fizetése 50%-a és az ezt kiegészítő államsegély, vala-
mint természetben egy szoba és egy konyha helyiségből 
álló lakás, kis kerttel. Róm. kath. kántori oklevéllel bí-
rók, valamint levente-tanfolyamot végzettek és a 69.030— 
1934. VKM. körrendeletben jogosultak előnyben részesül-
nek. Megválasztott és megfelelő s kántori oklevéllel bíró 
tanító, az itteni kántori teendők ideiglenes helyettesíté-
sére is megbízást nyerhet, mely ideiglenes kántori teen-
dők ellátásáért a róm. kath. egyházközségtől előre meg-
állapított külön díjat fog kapni. Egyéb kötelessége díj-
levél szerint. Kellőleg felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott pályázati kérvények a lap megjelenésétől számított 
21. napig a gyöngyöstarjáni községi iskolaszéki Elnök cí-
mére küldendők be. Ének- és orgonapróba szeptember hó 
4-én, délelőtt 9 órakor. Költségmegtérítés nem igényel-
hető. (377.) 
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I Tárogató, Szakszofon 
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TISZAROFF község iskolaszéke pályázatot hirdet a 
pusztagyendai községi iskolánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett I. számú tanítói állásra. Pályázhatnak r. kat. 
vallású férfitanítók, leventeoktatásban és kántori teen-
dőkben való jártasság megkívántatik. Javadalom: köz-
ségtől 13% helyi járulék és 5 öl kemény tűzifa felvágva 
és beszállítva, 13 értékegységben, természetbeni lakás, a 
többi államsegély. Pályázatok — válaszbélyeggel ellátva 
— szabályszerűen felszerelve szeptember 5-ig, Községi 
iskolaszék, Tiszaroff, címre küldendők. Választás VKM. 
úr engedélye után ejtetik meg. Állás, választás után, 
azonnal elfoglalandó. (353.) 

SÁP református egyháza pályázatot hirdet a I I I . számú 
tanítónői állásra. Javadalom: természetbeni lakás, négy 
mázsa búza, négy értékegységben s megfelelő állam-
segély. Kötelessége a reábízott osztályok vezetése, bei-
missziói munkákban segédkezés, női énekkar vezetése, 
kézimunka és slöjd tanítása minden osztályban. Orgona-
tudás megkívántatik. Pályázati határidő e lap megjele-
nésétől számított 21 nap. Állás megerősítés után azonnal 
elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvények — vá-
laszbélyeg melléklésével — Ref. lelkészi hivatal, Sáp, 
Bihar megye, címre küldendők. (349.) 

APC (Heves megye) róm. kat. iskolaszéke a nyug-
díjazás folytán megüresedett IV. sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalma: fizetése, lakbére törvényszerű. 
Kötelességei: a reábízandó osztályok vezetése, levente-
oktatás, a kántor szükség esetén való díjazásnélküli ki-
segítése, helyettesítése és mindenirányú iskolánkívüli te-
vékenység. Választás előtt községben megjelenni pályá-
zatból kizáró ok. Üti- vagy költözködési költségmegtérí-
tés nincs. Állás azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeges kér-
vények Plébániahivatal, Apc, címre küldendők. (360.) 

FÁBIÁNSEBESTYÉN község iskolaszéke a nyugdíja-
zás folytán megüresedett- I I I . sz., esetleg helybeli tanító 
megválasztása esetén egy másik iskolához férfisegédtaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak okleveles férfi-
tanítók. Kántori képesítéssel rendelkezők, r. kat. vallású 
okleveles tanítók, akik a templomban a kántori teendő-
ket is ellátják, a választásnál előnyben részesülnek. Java-
dalom a községtől természetbeni lakás és 400 d-öles kert 
s az államsegéllyel kiegészített törvényszerinti fizetés. 
Megválasztottnak kötelessége a reábízott I—V. vegyes-
osztályok vezetése, az ismétlőiskolások tanítása, a le-
venteoktatás ellátása, az iskolánkívüli népművelési elő-
adások végzése. Szabályszerűen felszerelt és válaszbélyeg-
gel ellátott kérvények a hirdetés megjelenésétől számított 
három héten belül adandók be „Fábiánsebestyén község 
iskolaszéke", Szentes, I, Tóth J.-utca 27. sz. a. címre. 
Állás szeptember hó 15-én okvetlen elfoglalandó. Hirde-
tés díja megválasztottat terheli. Szentesen, 1935. évi 
augusztus hó 5. Balog Imre, iskolaszéki elnök. (343.) 

KÖZÉPISZKÁZ (Veszprém m.) róm. bat. fiókegyház-
községe a lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvény szerint. Helyi 
javadalom 29 egység. Kántorpróba és választás augusztus 
31-én, délelőtt 9 órakor. Megjelenés kötelező. Költség-
megtérítés nincs. Cím: Róm. kat. Plébánia, Felsőiszkáz, 
u. p. Középiszkáz. (334.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeiimtca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: %—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 
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FEGYVERNEK községi óvodák Felügyelő Bizottsága 
pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett I. 
számú községi óvónői állásra. Javadalma a törvényben 
megállapított illetmény és természetbeni lakás. A kellően 
felszerelt kérvények e hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül nyújtandók be fenti Felügyelő Bizottság-
hoz. (384.) 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ref. Egyháza pályázatot hirdet 
a megüresedett IX. sz. férfitanítói állásra. Javadalom: 
törvényszerű fizetés egyház pénztárából és a megfelelő 
államsegély. Lakás: természetben vagy törvényes lakbér. 
Kötelessége: a presbytérium által kijelölendő elemi isko-
lai osztály vagy osztályok tanítása, szükség esetén he-
lyettesítések ellátása és belmissziói munka. Ha segéd-
tanító választatnék meg az állásra, ez esetben a segéd-
tanító törvényszerű javadalma. Létszámcsökkentés során 
nyugdíjazott, vagy olyan kisegítő tanítók, akik legalább 
egyesztendei eredményes szolgálatot igazolnak, előnyben 
részesülnek. Pályázati határidő: e hirdetmény megjele-
nésétől számított három hét. Pályázati kérvények az 
összes mellékletekkel felszerelve Gaál István ref. lelki-
pásztor, isko'.aszéki elnökhöz adandók be. Okmányok 
viszaküldésére válaszbélyeg csatolandó. (347.) 

TAB orth. izraelita hitközség iskolaszéke az iskolájánál 
újólag megszervezendő II. (segéd-)tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Pályázhatnak olyan okleveles tanítók, akik 
orthodox vallásos életmódjukat, a héber nyelv- és tal-
mudtanítási képességüket igazolják, mert a megválasz-
tandó köteles az összes osztályokban vallást, Rásit és 
Misnát is tanítani. Az állás az új tanév kezdetén elfog-
lalandó. Pályázati határidő e hirdetmény megjelenésétől 
számított három hét. A felszerelt pályázatok Lőwy Sá-
muel iskolaszéki elnök címére küldendők. (351.) 

DEBRECEN evangélikus egyházközségének 4 tanerős 
népiskolájánál megürült egyik rendes tanítói állására 
pályázatot hirdetek. Javadalom: 40% helyi jav&dalom és 
törvényes lakáspénz, 60% államsegély. Kötelesség: osz-
tálytanítás, kántorhelyettesítés, belmissziói munka. A kel-
lően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázatokat 
folyó évi szeptember 5-ig lehet beküldeni alulírotthoz. 
Pass László ev. alesperes-lelkész, Debrecen, Miklós-u. 3. 
szám. (379.) 

MISKOLCI Szent Anna rk. egyházközség tanácsa, mint 
iskolaszék, pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüre-
sedett tanítónői állásra. Javadalma törvényes fizetés és 
természetbeni lakás. Kötelessége: díjlevél szerint. Pályá-
zati határidő a hirdetmény megjelenésétől számított 21 
nap. A megválasztott állását tartozik az egyházmegyei 
főhatóság jóváhagyása után azonnal elfoglalni. Hiányosan 
felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. A kérvé-
nyek, válaszbélyeg mellékelésével, ezen címre küldendők: 
Szent Anna Rk. Plébánia Hivatal, Miskolc. (361.) 

Hálók 
ebédlők 

uriszobák 
kombinált berendezések 

BUDAPESTI 
B Ú T O R S Z A L O N B A N 
BUDAPEST VIII, BAROSS-UTCA 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 

VARADI MIKLÓS 
orgonaépítő 

Rákospalota, Damjanich:!!. 14. 
(Saját ház.) 

Készítek nemeshangú orgonákat 
és harmóniumokat a legújabb 
rendszer szerint. Átalakításom 
kat, bővítéseket, hangolásokat, 
homlokzatsípokat a legmérsé* 
keltebb áron. Árajánlat díjtalan. 

KALÓZ (Fejér m.) rk. egyháztanácsa az elhalálozás 
folytán megüresedett államsegélyes kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése díjlevél szerint, 282 P pár-
bér, 326 P földmunkaváltság, 168 P tandíjváltság, 245 P 
gazdasági ismétlőiskoláért, fr—6 q búza, rozs vagy kálozi 
ára, 22 q széna, 17 kat. hold szántóföld, 118 [fl-öl rét, 
föld-illetékegyenérték-adók, 4 m3 tűzifa, egyházhatósá-
gilag megállapított stóla, 3 szoba, konyha, kamra, pince, 
padlás, istálló, körülbelül 200 D-öl konyhakert 69 érték-
egységben. Lakás október 1-én foglalható el, fizetés 
ugyanekkortól. Pályázhatnak tanítói, kántori okleveles, 
kántorságban alaposan jártas, katonaviselt férfitanítók. 
A válaszbélyeges kérvények szeptember 7-ig adhatók be. 
Orgonálás-énekpróba szeptember 12-én lesz Kálozon dél-
előtt K10 órától. A választás a püspöki hármas jelölés 
után történik. Amennyiben a jelenlegi segédtanító válasz-
tatnék meg kántortanítóvá, a megüresedő osztálytanítói 
állás a kijelöltekből ugyanakkor lesz betöltve, melynek 
javadalma államsegélyből, helyi fizetésből törvényes, la-
kása természetben fűtéssel. Az esetleg megüresedő osz-
tálytanítói állásra is tanítói, kántori okleveles, kántor-
ságban jártas, katonaviselt férfitanítók pályázhatnak. 
Pályázók kifejezetten jelezzék, hogy a kántortanítói, vagy 
a megüresedhető Oriztálytanítói állásra is pályáznak. 
Nyugdíjas tanerők vagy legalább egy évi eredményes 
szolgálatot igazoló tanítók előnyben részesülnek. Kezdők 
segédtanítói minőségben alkalmaztatnak. Kötelességek 
díjlevél szerint. Költségmegtérítés nincs. Próbálni, meg-
jelenni próba napján szabad, máskor tilos, kizáró ok. Ál-
lomás Abasárkeresztúr. (376.) 

JASZLADANY róm. kath. iskolaszéke pályázatot hir-
det az elhalálozás folytán megüresedett segédtanítói ál-
lásra. Választásnál a kultuszminiszter 69.030/1934. számú 
rendelete lesz irányadó. Javadalma állami segélyből nye-
rendő segédtanítói fizetés. Pályázati határidő megjele-
néstől számított 15 nap. Kérvények r. kath. iskolaszék-
hez, Jászladány, küldendők. (381.) 

NYIREGYHAZA statusquo izr. hitközségi iskolaszéke 
pályázatot hirdet egy nyugdíjazás és egy elhalálozás foly-
tán megüresedő összesen két államsegélyes nőtanítói ál-
lásra e hirdetmény megjelenésétől számított 21 napi ha-
táridővel és október 1-i hatállyal a nagym. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak utólagos jóváhagyásától 
függően. Válaszborítékkal ellátott kérvények okmány-
másolatokkal az iskolaszék címére küldendők. (378.) 

HEJŐCSABA róm. kat. gyházközségének tanácsa nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított három hét. Kötelessége a rábízott osztályokat ta-
nítani, az A. C. munkájában résztvenni, egyházi énekkart 
vezetni, iskolánkívüli népművelési előadásokat rendezni 
és kántori működést végezni. Javadalma: két szoba és 
konyha és többi mellékhelyiségekből álló lakás, 10 kat. 
hold föld, 224 pengő deputátum 35 értékegységben. Pár-
bér megváltva. Stóla és fizetéskiegészítő államsegély. Csak 
válaszbélyeggel ellátott, kellő okmányokkal felszerelt kér-
vények nyújtandók be. Kötelező kántorpróba, költség-
megtérítés nélkül, szeptember 7-én délután 4 órakor. 
Pályázatok felülbírálása a 69.500/1934. VI. sz. VKM. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével történik. Kor-
teskedés kizár. Állás kinevezés után elfoglalandó. Róm. 
kat. Plébánia, Görömböly. (348.) 
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DEMENY IMRE ORGONA- ÉS, HARMÓNIUMÉPÍTÖ 

B U D A P E S T VI, I .ÁZÁRsUTCA 13. SZ. (AZ O P E R Á N Á L ) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n v á l l a l . á l l andóan raktáron. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! K é r j e n ár jegyzéket ! 

HóDMEZöVASAKHELY református egyháza pályáza-
tot hirdet a IX. számú nőlanítói álláson, segédtanító-
ságra. Fizetés: az egyháztól a kezdő fizetés 90%-a és 
államsegély; lakás természetben, vagy lakáspénz a pres-
bitérium határozata szerint. Kötelesség: az iskolaszék 
által reája bízott osztályok taní tása ; a fonalas munka 
tanítása, legalább egy igazgatóság körzetében s a díj-
levélben felsorolt egyéb kötelességek. Kellően felszerelt 
kérvények e hirdetés megjelenésétől számított három hé-
ten belül Tereh Gyula iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
(375.) 

NASZALY református egyháza pályázatot hirdet a I I . 
sorszámú férfitanítói állásra. Helyi javadalom egyszobás 
lakás és 30%. Kötelessége az iskolaszék által kijelölt 
osztályok tanítása, belmissziói munkák, ref. ifjúsági egye-
sület vezetése, lelkész és kántor helyettesítése. B-listás, 
nyugdíjas és kisegítő tanítók előnyben részesülnek. Bár-
melyik vasárnapon végezhető próbaszolgálat kívánatos. 
Határidő 21 nap. Szabályszerűen felszerelt és válasz-
bélvoggel ellátott kérvények esperesi hivatalhoz, Szo-
módra, Komárom vm., küldendők. Állás azonnal elfog-
lalandó. (352.) 

MÓR nagyközség elemi iskolájánál egy nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
Határidő: a megjelenéstől számított három hét. Nyug-
díjas és kisegítő tanerők előnyben részesülnek. Fizetés 
törvényes. Kötelessége díjlevél szerint. Csak férfitanerők 
pályázhatnak. Kellően felszerelt kérvények községi iskola-
székhez küldendők. Elnökség. (383.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

.Érseki Leánynevelő Intézőt, Jászberény. Polgári leány-
iskolába bentlakó növendékeket, a legjutányosabb díjért 
felveszünk. Érdeklődőknek prospektussal készségesen szol-
gálunk. (298) 

BELVÁROSI LEÁNYINTERNÁTUS, Budapest, IV, 
Váci-utca 61, elemi és középiskolai tanulók részére. Né-
met, angol társalgás, kitűnő ötszöri ellátás. Évi díj : 850 
pengő. Tanítók gyermekeinek kedvezmény. Prospektus. 
(358.) 

ZONGORA, erős, hangtartó, egyesületnek alkalmas, 
kettőszázötvenért eladó. Pécs, Fiume-utca 37. Geyer. 
(332.) 

SÜRGŐSEN CSERÉLNÉK a jászárokszállási „Szent 
Imre" állami elemi népiskolától (belterületi, 8 tanerős), 
olyan kinevezett kat. férfikollégával, aki átköltözködési 
költségeim egy részét megtérítené. Családi körülményeim 
középiskolákkal rendelkező nagyobb városba, vagy ilyen-
nek közvetlen közelében lévő külterületi iskolához kény-
szerítenek. Incze Antal állami tanító, Jászárokszállás. 
(363.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

HARMÓNIUM egyszázötvenért, 10 regiszteres csikágói 
orgonaharmónium, 14 regiszteres orgonaharmónium, zon-
gorák, pianinok legolcsóbban; részletfizetés. Tipold zon-
gorakészítőnél, Rákóczi-út 61. (282) 

ÖTOKTAVOS, nagy harmónium, 9-regiszt.eres, oktáv-
kopulákkal, 320 P-ért. eladó. Budapest, VI I I , Práter-
utca 37, I. 18. (362.) 

BUDAPEST közeléből azonnal cserél Magor István áll. 
tanító, Pilisvörösvár. (359.) 

CSERÉLNÉK gkat. állami tanítóval (kántori képesí-
téssel). Hegyalja. Város tőszomszédságában. Mellékes 
havi 100 pengő. Gyermekek iskoláztatása helyből. Bőveb-
bet levélben. Cím: Bodrogmenti, Sárospatak. (331.) 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók ELŐLEG NÉLKOL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , PIAN1NÓKAT. 

B u d a p e s t , Erl f iébet 'körút egy 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

ISKTŰSZA1ÍMAZTATAS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

CSERÉL áll. tanítópár Kaposvár mellől. Apáthy La-
josné, Kaposvár, Mező-u. 7. (328.) 

SZERÉNYIGÉNYÜ tanítónő helyettesi vagy házi-
tanítónői állást vállal. Cím a kiadóban. (339.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

TANÍTÓNŐ cserélne tanítóval vagy tanítónővel Nagy-
Alföldre. Jelige: Ref. egyház. (350.) 

TANÍTÓNŐ cserélne rk. iskolától. „Szép vidék" jeligére, 
Eger. (338.) 

AZ ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísércttel. 
Leszállított áron 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előleges beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91.) 

ELADÓ egy 10 szóló és 9 mellékváltozatú, kétmanuá-
los, redőny- és generálcrescendóval szerelt pneumatikus 
orgona Barakovits orgonaépítő cégnél, Rákospalota, Páz-
mány-utca 72. (278) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi-út 2 0 . 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. 
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FIZETÉS NÉLKÜL, ellátás ellenében helyettesítést 
vállal okleveles tanítónő. Cím: Űjdombóvár, állami is-
kola. (374.) 

NAGYÉRTÉKÜ orgona-harmónium részletre is olcsón 
eladó. Budapest, VIII , Nagytemplom-utca 21, 1. 10. 
(369.) 

ŰJ KONCERT-PIANIXÓK, zengzetes zongorahanggal, 
modern, legjobb minőségben, fizetéskedvezménnyel Hőrl 
Nándor cégnél, Budapest II, Török-utca 8. (nyo!c). 

OKLEVELES tanítónő házitanítónőnek, nevelőnőnek 
ajánlkozik. Jelige: „Szerényigényű". (371.) 

CSERÉLNE kéttanerős ref. iskolától tanítónő férfival 
vagy nővel. Jelige: „Őszre". (373.) 

ORGONA 7 változattal, előljátékos, pedálos, majdnem 
teljesen új. eladó, ötévi teljes felelősség mellett. Vállalom 
új orgonák készítését bármely nagyságban. Iskolaharmó-
niumok raktáron. Kemenesi Gyula, orgona- és harmó-
riiumépítő. Szombathely, Mátyás királv-út 32. (382.) 

A L L A S T A L A N T A N Í T Ó K jól kéíeihét 
nek iskolai segédtaneszköznek vármegyénkinti szorgal-

terjesztésével. Kerékpárosok előnyben. Levélben je-
lentkezhetni : 
Szabolcs viii. 

Czimbolinetz 
(380.) 

Jenő tanítónál, Tiszaesz'ár, 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
műorgonaép l tö 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
átép í tést , homlokza t i s ípokat , 
m i n d e n n e m ű javí tást a leg 
m é r s é k e l t e b b áron vállal . 

L U K Á C S BÚTOR Ü Z L E T E 
•Szolid árak. Jó minóség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYsÚT 15. SZÁM 

Az új tanévre szükséges 
mindennemű író« és irodaszert, 
papírt, tintát, tollat, irónt stb. isko* 
lai felszerelési tárgyat, taneszközt 

TANSZEREKET 
megkönnyített fizetési feltételek 
mellett 

elsőrendű minőségben 
legolcsóbb áron 
szállít a 

K. M. E G Y E T E M I N Y O M D A 
TAN? ÉS ÍRÓSZEROSZTÁLYA 
BUDAPEST VIII, MÚZEUMSKÖRÚT 6. SZÁM. 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG, ES  
ERCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorűs 
Mester 

Harangláb: gyár 
Harang« 

felszerelés 

ao ? 2 

fP a 
n tP <>53 3: cu> 

~ s 
7T* 
Ol »kJ 

(Budapest»belvárosi fóplébánia=templom részére készített 2400 kg°os 
,,Polgármester =harang'1, melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazi l ika 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű* 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél 1 
^(öttségvetés^ 
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Az 1935—36. t a n é v r e k i a d o t t 
és a vallás* és közoktatásügyi 
minisztérium által engedélyezett 

E L E M I I S K O L A I 

TANKÖNYVEK JEGYZEKE 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-4« 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt... 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2-— 
ISartalus—Pataki: Énekiskola, II . r., 

V—VI. oszt .-.-•70 
ttexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o... 1-3» 
Éber II.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1 — 
Ferenczi J.: Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 
Novy F.: A magyar nemzet törté-

nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-6» 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számorszóg, I I I . oszt. 
kötve 1- 70 

— Ugyanaz, IV. oszt —-7» 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi III. oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt. —-96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt... 1-30 

, Fűzve 

Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 
kötve 2-50 —•— 

Urhegyi A.: A magyar nyelv könyve, 
osztott I I I . oszt —-60 

— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt.—-70 
,—Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt...—-90 
Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-

iványi: A Betűország Virágoskert-
jei, I. ABC az I. osztály számára, 
színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal —-76 

— Ugyanaz, II . Olvasókönyv, a II. 
oszt. sz., színes képekkel 1-60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-— 

— Ugyanaz, III . Olvasókönyv, a III . 
oszt. sz., kötve 2-20 2- -

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt. 3-— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V—VI. 
oszt 3-60 

— Ugyanaz, székesfővárosi II. o. . . 2-— 
— Ugyanaz, székesfőv. I I I . oszt 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes ianmenei készült, amit teljesen dij= 
mentesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
VIII , Múzeumíkörút 6. (Gólyavár.) 
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közísmérnegjobB O R G O N A - H AR M Ó N I U M O K 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhör l " . Te le fonszám: 51 -6 -52 . 

Csak legújabb kiadású 
modern fal i térképeket vegyünk? 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek Ara vászonra vonva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai falitér-
képe. Nagyság 130 X 190 cm 

Magyarország új plasztikus hatágú hegy-víz-
rajzi falitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . . 

Európa legújabb politikai (alitérképe. Nagy-
ság 129 X157 cm 

Enrépa új plasztikus hatású hegy-vfzrajzi 
falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 

A föld képe féltekékben. (Planiglobug.) 
Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 

p . 

26-

2 6 -

2 6 -

2 6 - — 

26 — 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T IV, K A M E R M A Y E R KÁROLY»U. 3 

F r a n r n szállítja s olcsóbban a miniszt. ajánlott és többszörösen 
*. M. ttUVU kitüntetett 40 éves cég, a mély fekete, tartós, használat, 
kész és szabadalmazott 

ISKOLATÁBLAHÁZAT. 
Egy Ví bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 — 

» lli » /̂4 » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamázíecset, lapos 4"*os » 2*30 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » —'90 

Láda, szállítólevél » —-40-től feljebb 
Új mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II,Fő=utca 60. 

L O P O f G Y U L A Budapes<n1, 
Bécsi>út 8$. sz. 

Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütök és hajlított 
sportcikkek 

T e l e f o n : 62-5-05 . 

E G J E L E N T 
A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K 
sorozatának 13. kötete 

D R O Z D Y G Y U L A : 

HELYESÍRÁS 
ÉS NYELVI MAGYARÁZATOK 

AZ V.-VI. OSZTÁLYBAN 
az V. — VI. osztály részletes tanmenetével és részletesen kidolgozott 
mintatanításokkal. Á R A 7 P E N G Ő 

Mint az eddig már megjelent köteteket, ezt is készséggel 
szállítja kedvező részletfizetésre is a 

K. M. EGYETEMI N Y O M D A K IADÓHIVATALA 
B U D A P E S T , V I I I . KER., M Ú Z E U M . K Ö R Ú T 6. SZ. ( G Ó L Y A V Á R ) 

M 

22.718. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 
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68. ÉVFOLYAM. 17. SZÁM. 1935. SZEPTEMBER 1. 

TA3ÍÉVIIÍYITÁS KÜSZÖBÉN 
írta : Dr. L Ő R I N C Z Y SZABOLCS 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I TÁJ É K O Z T A T Ó 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hoid-utca i6. (Magyar 
^ k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T 7 " I A D Ó H I V A T A L : Kirá'yi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker., Múzeum-körűt 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-I-4"5 

T^- É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

" C L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 2 40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VII I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37*473- számú csekkszámlájára. 

Í J " IR D E T É S hivatalos pályázat 
* * 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P. l/a oldal 85 P, V* oldal 50 P, 
Vc oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

Akármerre nézünk széjjel a kerek világon, 
mindenütt az élet nagyarányú átalakulásá-
nak tüneteit látjuk. Szinte azt mondhatjuk, 
hogy a világválság forgatagába kerültünk, 
holott a mi nemzedékünket az előző viharok 
már úgyis kemény próbára tették. Világ-
válság alatt mi nemcsak anyagi válságot 
értünk. Ez, bármily jelentős tényező is az 
élet berendezkedésében, minket, a lélek mun-
kásait, mégis csak kevésbbé érint, mint más 
élethivatásbeli munkástábort, mert hozzánk 
közelebb áll a világ szellemének mozgató 
ereje, az emberiség korszelleme. Ez lénye-
gesen befolyásolja az anyagi életet is, de 
befolyásolja az iskolát is, mely az élettől el 
nem maradhat. 

Lépten-nyomon azt látjuk, hogy a kor-
szellem és az átalakulás sodrába kerültünk. 
Régi elméletek vesztik el varázsukat és ú j 
elméletek születnek, amelyek messzi ragad-
ják magukkal a közélet szellemét. A kor-
szellem a világ szelleme, mely az emberiség 
életének minden részletében jelentkezik és 
érezteti hatását az emberi munka minden 
területén és minden vonatkozásában. Ez ma-
gával az élettel jár, amit minden munkakör 
megérez s aminek hullámait a közoktatás, 
a közművelődés, az emberiség szellemi élete 
sem kerülheti ki. 

Az iskola világának könyebb a helyzete, 
a szellemi élet mai élénkségében is, mint 
bármely más pálya munkásainak. Az iskola 
már hivatásánál fogva is abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy maga-magától mind-
untalan fölfrissül. A társadalom berendez-
kedése és zavartalan rendje esztendőnként 
megújítja életét. Az iskola minden szeptem-
berben ú j generációt kap, amely természet-
szerűen magával hozza a. maga korának 
friss áramlatait, vagy legalább is az azok 
iránt való fogékonyságot. Minden évben ki-
bocsátja falai közül azt a generációt, amely 

az átalakulást már a nagy közélet nyilvános-
ságában és területein maga is folytatja és 
befogadja a jövő hivatottjait és remény-
ségeit. 

Éreznünk kell azonban, hogy az iskola 
nem lehet a világszellem szeszélyeinek játék-
labdája. Ha a társadalmat viharba sodorja 
is az élet, az iskola etikai rendeltetése sem-
miféle viharban meg nem rendülhet. Ha az 
egész világ megrendülne is, az iskolának 
rendületlenül kell állnia és végeznie a leg-
szentebb munkát, amire a tanító hivatásból 
vállalkozott. Mert az iskola az emberi lelkek 
minduntalan felfrissülő ú j nemzedékének 
olyan etikai, hitbeli és esztétikai műhelye, 
melynek örökkévaló ideáljait a korszellem 
bármiféle vihara meg nem ingathatja. Nem 
jöhet olyan áramlat, mely a szeretet, az Is-
ten, az igazság jogait megtagadhatná. Ezekre 
az etikai erősségekre minden korszellem épít-
heti a maga jövőjét, ellenben azok nélkül 
életképtelen minden elmélet, sőt igazság, 
boldogság, ideális emberi társadalom nem is 
jöhet létre. 

Mi azt hisszük, hogy a magyar tanító a 
világ mai válságos viszonyai között mindezt 
átérzi s nemcsak hivatásának kellő értelme-
zése szerint, de a maga jól felfogott érdeké-
ben is megsokszorozott energiával helytáll, 
mint a hajó kormányosa a viharban. Nem 
szabad megtántorodni a kipróbált és bevált 
ideálok mellett való kitartó hűségében, ha-
nem át kell éreznie azt, hogy ő és ideáljai 
azok a sziklák, amelyeken a jövő hatalmas 
várai fölépülhetnek s amelyek várura soha-
sem lehet más, csak a tanító, aki a maga 
sziklavárában az emberiesség hivatott vár-
ura, aki ha kell erővel, ha kell szelleme fegy-
vereivel is megvédi a maga várát, amely a 
tudomány, az erkölcs, a hit sziklavára és 
erőssége. Az ú j meg ú j nemzedékek örök 
otthona, amit semmiféle szellem ostroma meg 
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lelket . O d a k ü n n a természetben hervadás , 
idebenn az iskolában tavasz . Ü j virágok, ú j 
reménységek. Az emberi szellem tökéletese-
désének örök vágya , h i te és bizalma abban , 
hogy a m e g ú j h o d á s t az isteni kegyelem kí-
v á n j a , pa rancso l j a és segíti . 

E r ő t , k i t a r t á s t és b iza lmat k í v á n u n k az 
iskolának és a t a n í t ó n a k az ú j i skolai évre 
is! Mer t enélkül minden m u n k a meddő. 
H i n n ü n k kell az iskola, a lélek műhelyének 
szent rendeltetésében, amelyben K r i s z t u s 
megvá l tó m u n k á j a fo ly ta tód ik . 

nem dönthet , h a a t a n í t ó megáll a m a g a 
őrhelyén rendület lenül . A m a g y a r t an í tó t mi 
i lyennek i smer jük s azért nem f é l t j ü k sem-
mitől sem a t an í tó t és az ő v á r á t : az iskolát . 

I s t en bölcs v i l ág rend jének kivételes g o n d j a 
v a n az iskola h iva t á sá ra . A n n a k kedvéér t 
az őszi h e r v a d á s idejére m e g ú j u l á s t teremt , 
az ősz helyére tavasz t , mely az iskola szep-
tember i m e g ú j u l á s á t m á j u s i tavasszá va rá -
zsolja át . Mer t az iskola zsongásában a meg-
ú j u l ó embernemzedék f r i s s életereje, hite, 
bizalma és reménysége á r a s z t j a el az emberi 

A MEiUZETWEVEJLÉÍi TARTALHA 
í r ta : BARABÁS A N D R Á S 

A keresztény alapon álló nemzetnevelés elve 
szerint a „tehetetlenné vált nemzetköziség he-
lyébe a nemzetfölöttiségnek, az internaciona-
lizmus helyébe a szupernacionalizmusnak kell 
lépnie."1 Alapvető elve azért a nemzetnevelés-
nek, hogy a nemzet összes tagjainak, mind az 
ifjúságnak, mind a felnőtteknek lelke megvédes-
sék az internacionalizmus szelleme ellen. Ez az 
iskolai és az iskolánkívüli népművelésnek egy-
aránt fontos föladata. Nemzeti szerencsétlen-
ségeink és a bolsevizmus történetének ismerte-
tésével éreztetnünk és bizonyítanunk kell, hogy 
a magyar állam csak mint nemzeti állam áll-
hat fönn, a nemzeti alapról való letérés vég-
zetessé válnék. 

Csak a nemzetek azok a szerves egészek, sa-
játos jelleggel felruházott egységek, kultúrá-
jukban megcsiszolt darabok, melyekből az em-
beriség nagy mozaikja adódik. A most csírázó 
ú j korszakkal eljutottunk arra a történelmi 
fejlődésre, amely világosan mutat ja , hogy ez 
a szó: „emberiség", nyelvtani kifejezés ugyan, 
emberi fogalom ugyan, de a történelem csak 
nyelvükben, kultúrájukban, céljaikban és esz-
méikben különálló, önálló életet élő és egymás-
sal nemes versenyre hivatott nemzeteket ismer. 
Minden nemzetnek nemcsak joga, de kötelessége 
is a Teremtőtől nyert erőit kibontani és latba-
vetni a Gondviseléstől ráruházott történeimi 
föladatok megvalósítására. A nemzetnevelés 
első kötelessége azért a nemzetnek isteni hiva-

tásában való hitét megalapozni és fejleszteni 
minden gyermekben és e hivatás szolgálatára 
képessé tenni. Hinnie kell minden magyarnak 
Széchenyi szerint: „E nemzet díszhelyet foglal 
el egykor az alkotó nemzetek körében és ezzel 
a maga részéről is elő fogja segíteni azt, hogy 
a nemzet megfelel teremtő hivatásának." De 
,a nemzet feladatát csak akkor tud ja teljesí-
teni, ha sajátságait mint ereklyét megtart ja, 
kiválóságait a maga szeplőtelen minőségében 
kifejti , nemesíti, erőit új , eddig nem ismert 
alakban bemutat ja és azzal az emberiség fel-
dicsőítésén dolgozik." (Széchenyi.) Ez csak egy-
séges, nemzeti öntudattal celített nemzet ki-
nevelése által lehetséges. Ezeréves történel-
münk legyen az első kötelék, mely a nemzef 
tagjai t zárt egységbe fűzi. A történelem taní-
tásából elő kell világlania Széchenyi mondása 
nagy igazságának: „Egy nemzetnél sem va-
gyunk alábbvalók." Ezt a mondást Balanyi 
György, nagynevű történettudósunk így va-
riál ja a mai helyzetre alkalmazva: „Történel-
münk minden lapja beszédes bizonyság rá, hogy 
sok hibánk és fogyatkozásunk ellenére mindig 
különbek és európaibbak voltunk, mint szom-
szédaink, kiket a sors szeszélye érdemök nél-
kül felsegített az uborkafára." 

Komis Gyula szerint: „A magyar állam-
polgári nevelésnek van egy sarkalatos dogmája, 
mely nélkül meg sem indulhat s minden mun-
kája hiábavaló: a nemzet történeti missziójába, 
jövendő területi épségébe vetett hit."2 Ebben 

2 Kornia Gyula: „Kultúra és politika", 320. oldal. 
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vallás, világnézet, politikai felfogás különböző-
sége mellett is minden magyarnak egynek kell 
lennie. A revízió gondolata azért a másik nagy 
összetartó köteléke az összmagyarságnak. 

A revizió nekünk nemcsak politikai, hatalmi 
kérdésünk, hanem olyan történelmi, jogi, gazda-
sági, erkölcsi életfeltételünk, magyar lelkünk 
kiegészítő része, melynek vágya, kívánása és 
nrankálása nélkül magyar lelket el sem lehet 
képzelni, akár innen a trianoni határon, akár 
azon túl. A nemzetnevelés alapelve, lényeges 
tartalma a revizió gondolatának ébrentartása, 
tudatosítása, szolgálata. 

A revizió sürgetésére elsősorban az ad ne-
künk erkölcsi jogot, hogy mi európaibb módon 
kormányoztuk nemzetiségeinket a múltban, 
mint ahogy ellenséges szomszédaink kormá-
nyozzák jelenleg nemcsak az elszakított ma-
gyarságot, hanem fogadott fajtestvéreiket is. 
Miként a múltban, ma sem szabad gyűlöletre 
nevelni nemzetiségeink ellen, sőt ellenséges 
szomszédainkkal szemben sem. Ez nem férne 
össze a lovagias magyar gondolkozásmóddal. 
Testvéries érzéseket kell nevelnünk úgy az el-
szakított magyarság, mint volt nemzetiségeink 
iránt is. Éppúgy itt inaradt nemzeti kisebbsé-
geinket is meg kell becsülnünk. Semmiféle faji , 
vallási osztályellentétet nem szabad szítanunk, 
hisz mindez ellenkeznék a nemzeti egység gon-
dolatával, a nemzeti közszellem kialakításával. 
A nemzet védőképessége igen fontos érdek, 
amit a nemzetnevelésnek feltétlenül szolgálnia 
kell. Polit ikánk a békés revíziót hangoztatja és 
szolgálja, ellenségeink azonban ezt is üriigyiil 
akar ják fölhasználni támadó szándékuk ke-
resztülvitelére. A magyar nép ezer éven át 
fegyverrel volt kénytelen védeni országa terii-
letét és nemzeti függetlenségét, léte sokszor 
forgott kockán és a honvédelmi kötelezettség 
tudata mindenkor mélyen benne élt a magyar 
lélekben. Ne engedjük elhamvadni ezt a köte-
lességtudatot ma, amikor formálisan elvesztet-
tük védelmi jogunk teljességét is. A védekezés 
ösztönét a Teremtő minden élőlénybe beleplán-
tálta, ez tehát az isteni terv segítője. Nem volna 
méltó a magyar a nevére, ha formális jogtalan-
ság leple alatt az ősi magyar harcos erényeket 
lekicsinyelné, magában elaltatná. A nemzet-
nevelés azért föladatának ismeri az intenzív 
testi nevelést, az erő, a bátorság, a vitézség, 
az önfeláldozás nemes erényeinek ápolását, 
gyakorlását. 

A szomszédos népek fölé annál inkább kere-
kedhetünk, minél inkább képesek lesznek a 
nemzet tagja i egyetértő, összhangzatos mun-
kára a nemzeti élet minden terén, így a nem-
zeti termelés minden körében is: az ősterme-
lésben, az iparban, kereskedelemben és minél 
inkább tudunk összhangot teremteni a külön-
böző foglalkozási ágak között. Ez a harmonikus 
nemzeti munka vonzóerőt gyakorol elszakított 
testvéreinkre. 

A mai kor bonyolult társadalmi szervezeté-
ben az egyesek munkája keresztül-kasul szövő-
dik s könnyű beláttatni a legegyszerűbb embe-
rekkel és a gyermekekkel is, hogy az egyes 

termelői ágak, foglalkozási osztályok nem él-
hetnek meg egymás nélkül; a szolidaritás, az 
összetartozandóság, a kollektivizmus kézen-
fekvő dolog. A gyermek a családban él és nö-
vekszik, később betekintést nyer a közösség 
kollektív életébe s megérti, hogy magára ha-
gyatva elpusztult volna. A család már elő tud ja 
állítani a primitív életszükségleteket, de a civi-
lizált élethez már más emberek munkájá ra is 
szüksége van, kultúrélethez pedig csak a 
község tudja jut tatni az embert (templom, is-
kola stb.). A gyermek fokozatos fejlődésével 
belát ja azt is, hogy igen sok olyan életszükség-
letünk van, melyet csak az állam, az egész nem-
zet tud a maga közösségi életében kielégíteni. 
Az élethez, a civilizációhoz, a kultúrához szük-
séges javakat a család, a község, a nemzet tag-
jai közös erővel, közös munkával hozzák létre. 
Az apa, az anya akkor boldog, ha minél többet 
dolgozhat családjáért, minél többet nyúj that 
annak. A község azt a polgárát becsüli meg 
legjobban, aki a község javára legtöbbet tett. 
Hazánk nagyja i azért részesülnek oly nagy tisz-
teletben, megbecsülésben, mivel akár mint ki-
rályok, hadvezérek, költők, felfedezők, nemzet-
gazdászok stb. hazájuk, nemzetük javára áldoz-
ták erejüket, eszüket, vitézségüket, életüket. 
Az V-—VI. osztályú gyermekek ilyen férf iakat 
egymásután ismernek meg, különösen a törté-
nelemben. Ha mi nem is lehetünk királyok, had-
vezérek, költők, tudósok, nekünk ugyanaz a kö-
telességünk: minél többet tenni a közösségért. 
A gyermek lelki habitusává váljék az az elv, 
hogy mindenki annyit ér, amennyit a közös-
ségért dolgozik, 

A közösségért való munka egyrészt köteles-
ség, másrészt tar ta lmat ad az életnek. Amilyen 
fokban a család, a község, a nemzet tagjai 
hozzájárulnak a család, a község, a nemzet kö-
zös munkájához, olyan mértékben élvezhetik 
annak gyümölcseit. Nem várha t juk a közjó elő-
mozdítását csak másoktól s mi ingyen részesül-
jünk abban. Ki kell fejlesztenünk azt a tuda-
tot, azt az érzést, meggyőződést minden gyer-
mekben, hogy mindenki adósa az egész közös-
ségnek. De nemcsak tanítás, hanem nevelés, 
főleg szoktatás, gyakorlás által. A nemzetneve-
lés iskolája munkaiskola kell hogy legyen. 
A mai iskola még nincs berendezve a közös 
munkára, mely pedig a szociális ösztönöknek 
megfelelő szociális érzésekké való fejlesztésé-
nek legfontosabb eszköze. Amint a nemzeti kö-
zösség eszméje belső átalakulást kíván a mai 
embertől, az iskolának is át kell alakulnia a 
szociális kötelességtudat és felelősségérzés ápo-
lására. ,,A társas erényekre csak a közös munka 
révén lehet a gyermeket szoktatni. Ennek fo-
lyamán keletkeznek erős akarat i diszpozíciók. 
Áz emberek egyenlőségéről szóló elvnek is csak 
úgy lesz valóban átélt etikai tar ta lma és jelen-
tősége. Ezért Kerschensteiner szerint a nép-
nevelés a nép rendszeres vezetése és szervezése 
a közös alkotókedvre. Csak az alkotókedv, a 
folytonos belső sarkallás az alkotó munkára 
ad az életnek igazi személyes tartalmat: ennek 
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fejlesztése minden szociális nevelés főcélja. Ügy 
kell nevelni, hogy az élet érdemesnek tűnjék 
a leélésre."3 „S miben áll az emberi élet igazi 
szellemi tartalma? Elsősorban nem a külső ter-
mészetre vonatkozó ismeretekben, hanem az 
embernek az emberre s alkotásaival szemben 
való értékelő állásfoglalásaiban, amint azok a 
családban, a társadalomban, az államban, a val-
lásban, irodalomban, költészetben, művészetben 
megnyilvánulnak."1 A nemzetnevelés pedagó-
giája is az értékelméletre van alapítva. 

Az az elv, hogy mindenki köteles a lehető 
legtöbbet és legjobbat nyúj tani a köznek, íneg-
növeli az egyén felelősségét. Amikor a mai bo-
nyolult társadalmi életben minden összefügg 
mindennel, minden egyéni kötelességmulasztás, 
minden hiba sokszorosan fölfokozódik a további 
egymásrahatás folyamán. Fokozni kell tehát a 
kollektív felelősség érzését, hogy sikeresen és 
hatékonyan működjék a nemzet hatalmi szer-
vezete, mint egységes egész. A nemzetnevelés 
nem veti el a személyiség pedagógiáját, törek-
szik az egyénnek minél tökéletesebb személyi-
séggé való kinevelésére, csakhogy nem tekinti 
öncélnak a személyiséget, hanem alárendeli az 
egyénfölötti céloknak. Ennyiben áll ellentétben 
a nemzetpolitikai nevelésnek is nevezett eszme 
„az elszigetelt egyén öntökéletesedését kitűző 
individualisztikus-humanitás eszménnyel". 

A mai kor emberének eszménye nem a régi 
magyar virtus. Neuuszalmaláng-lelkületre van 
szükség; a mai, szinte túlságba vitt munka-
megosztás az aprólékos, türelmes, kitartó mun-
kát kívánja; pontosságot, fegyelmet, szolidari-
tást, a szabályok pontos betartását, folytonos 
résenállást. Ezek azok az erények, melyek a 
közösségi munkát lehetővé teszik és azért ezekre 
kíván nevelni a nemzetnevelés. Ehhez pedig 
elsősorban fontos az akarat nevelése, a jellem-
fejlesztés. A nemzetnevelés a voluntarizmus 
alapján áll. Csak az erős akarat teszi képessé 
a ma és a jövő nemzedéket, hogy önmegtaga-
dással, engedelmességgel, odaadással haszno^ 
san közreműködjék az ú j korszak feladatainak 
megoldásában. Az értelem, az ismeret csak esz-
köz, de az erkölcsi jellem önértékkel bír. Az 
emberek nem értelmük, hanem jellemük szerint 
viselkednek. Belátáson, erkölcsiségen alapuló 
engedelmesség~HízlosítjeL az egyének összhang-
zatos munkájá t a nemzeti közösség érdekében, 
az egyesek szabad, de egyirányú jóakaratából 
fakadó gondolkozásmód a nemzeti akarat ha-
talmát. Parancsolni csak az tud, aki megtanult 
engedelmeskedni. A vezetésre hivatott is állan-
dóan engedelmeskelik más irányban. Ez a lel-
kület képesíti az egyént arra, hogy mindenki 
a társadalmi munka maximumát nyúj tsa ké-
pességeinek megfelelőleg. 

Minderre csak a nemzeti közösség szolgála-
tá ra kész, harmonikusan nevelt egész, totális 
ember képes, akit a Tantervi Utasítás értelmé-
ben úgy nevelhetünk az egész világ megisme-

3 Komis Gyula: „Kultúra és politika", 39. oldal. 
* Idézett mű 38. oldal. 
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résére, hogy helyesen tudjon értékelni. Akinek 
Istennel szemben való személyes felelőssége 
mellett teljesen á tha t j a lelkét a közzel, a nem-
zettel szemben való felelősség is. Azt mondhat-
juk: két ország polgáraivá kell nevelnünk ta-
nítványainkat, az Isten országa és Magyar-
ország polgárává, de a kettő sohasem állhat 
szemben egymással. A személyes felelősség Is-
tennel és a kollektív felelősség a nemzettel 
szemben egybeolvad a nemzetnevelés szellemé-
ben. „Történelmünk folyamán a nemzeti egy-
úttal keresztényt is jelentett — í r j a Kornis 
Gyula. — Hazánknak keresztény államnak kell 
lennie. Ez nem jelenti azt, hogy az egyházi te-
kintély legyen az állam alapja, hogy valami 
ú j f a j t a teokrácia forogna szóban. . . Mit ér a 
keresztény erkölcsű állam, ha nem keresztény 
erkölcsű polgárokból áll?5 Ez az elv türelmet 
és igazságosságot jelent a nem-keresztényekkel 
szemben is. Keresztény nemzeti jelző alatt in-
dult el a háborúutáni nemzetépítő munka, mi-
ként e szellemben folyt az ezer éven át is. 
A nemzetnevelés ezt a szellemet kívánja érvé-
nyesíteni az ú j világ pedagógiájában is. Túl-
világi céljának szolgálására ebbe a világba 
állította bele a Teremtő az embert, ebbe a nem-
zeti közösségbe a magyart, magyar vérével ma-
gyar földön kell küzdenie isteni céljáért és a 
nemzet céljáért egyszerre. A keresztény nem-
zet összes erőivel ugyanannak a célnak a szol-
gálatában áll, mint az egyes ember. A keresz-
tény öntudat és a nemzeti öntudat egymásnak 
kiegészítői és segítői. 

A nemzetnevelés vázolt tar talmát nem való-
s í that juk meg a gyermekek tanításával, hanem 
sokkal inkább neveléssel, azaz nem annyira az 
értelem, mint inkább az érzelmek és az akarat 
nevelésével. A nemzetnevelés azért nem elég-
szik meg tanintézettel, hanem nevelőiskolát kí-
ván; olyan iskolát fog kialakítani, ahol a tár-
sadalom életét éli a gyermek, ahol belenő, bele-
nevelődik az életbe. Nem tanítás, hanem szok-
tatás, érzelemszerű ráhatás és közös munka út-
ján fogja a gyermek a szolidaritás, engedel-
messég, egyéni és közösségi felelősség, nemes 
vetélkedés, önfeláldozás nemes erényeit elsajá-
títani. 

összefoglalva az elmondottakat: a nemzet-
nevelés a szülőföldön keresztül az állami integ-
ri tást ál l í t ja előtérbe; a családon keresztül a 
nemzetet tekinti legfontosabbnak; az erkölcsi 
személyiség megbecsülésével a nemzeti közösr 
seg munkálását karolja föl; szociális, állami 
polgári, nemzetpolitikai nevelést céloz vallás-
erkölcsi alapon; a túlzott tárgyismeret helyett 
az embert, a népet és Istent, a vallást, a törté/ 
nelmet, a nemzeti nyelvet tekinti legfontosabb-
nak és fölébe helyezi a nevelést a tanításnak. 
Mindennek megvalósítására előtérbe kell lép-
nie a tanítói személyiségnek, nemcsak azért, 
mivel „a nevelés személyes munka és szemé-
lyes meggondolást kíván" (Imre S.). de mivel 
bebizonyosodott, hogy tanítási technikával, meg-
merevedett nevelői formalitásokkal, gépies 

5 Idézett mű 24. oldal. 
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munkával semmire sem megyünk ott, ahol nem 
holt anyagot, hanem eleven embert akarunk 
formálni. A nemzetnevelés tartalmát az új, tisz-

tult nacionalizmus szellemétől áthatott tanítói 
személyiség fogja átszármaztatni az ú j magyar 
nemzedékbe. 

A VI. FOISKOIiAI TILA€í«AJMOK$AOOKRÓL 
í r ta : Dr. NEUBAUER K O N S T A N T I N 

„A nemzetnevelésben igaz sikert csak a lélek 
és a test harmóniájának fejlesztésével lehet el-
érni." Ezzel a szép és jelentős mondattal vezeti 
be Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter azokat az üdvözlősorokat, melyeket a 
VI. Főiskolai Világbajnokságok alkalmából a 
világ minden részéből Budapestre gyülekezett 
egyetemi ifjúsághoz intézett. 

Ez a rövid mondat tömören é.s világosan fe-
jezi ki az egész főiskolai testnevelés és sport 

törve a jég és ettől kezdve a főiskolai világ-
bajnokságok gyorsan emelkedtek súlyban és 
jelentőségben. Két évvel később kellett volna 
másodszor Olaszországban megrendezni a fő-
iskolai világbajnokságokat, de az olasz királyné 
halála miatt azokat egy évvel el kellett halasz-
tani és csak 1927-ben lettek azok megtartva 
Rómában, 16 nemzet részvételével. Magyar-
ország ezen a világbajnokságon vett részt elő-
ször és ez az első részvétele is már nagy siker-

A résztvevő nemzetek zászlóinak 
felsorakozása az eskütételnél. 

feladatát, mert nem a testnek egyoldalú kul-
tusza a célunk, hanem egészséges és fegyelme-
zett, akaraterős i f júság nevelése által azt al-
kalmasabbá akar juk tenni a lelki kuitiíra be-
fogadására és nemzetünk szolgálatára. Ez a 
gondolat vezette mindig a magyar főiskolai 
sportot és a magyar f a j kiválóságának beszé-
des bizonyítéka az a sok siker, amelyet főisko-
lásaink az eddigi főiskolai világbajnokságokon 
kivívtak. 

A nemzetközi sportversenyek mindig különös 
vonzóerővel bírnak egyrészt, mert mértékül 
szolgálhatnak az egyes nemzetek sportbéli ké-
pességeinek és tudásának megítélésére, más-
részt, mert alkalmat nyúj tanak egymás köl-
csönös megismerésére és megbecsülésére. Alig 
10 esztendeje annak, hogy a Nemzetközi Diák-
szövetség (Confédération Internationale des 
Étudiants; röviden; C. 1. E.) meghonosította a 
főiskolai sport terén is azokat a nemzetközi 
versenyeket, amelyek általános sportvonatko-
zásban már évtizedek óta szokásosak. 1924. év-
ben Varsóban kerültek először megrendezésre 
a főiskolai világbajnokságok, még nagyon 
szerény keretek közt. Mindössze hat nemzet 
vett részt ezeken a versenyeken, de meg volt 

rel járt , mert az atlétikában az első helyet 
sikerült biztosítani Magyarország részére. Ettől 
kezdve minden főiskolai világbajnokságon 
megjelentünk és mindig a legelsők sorában 
végeztünk. Állandó sikeres szereplésünk bizto-
sította nagy súlyunkat és befolyásunkat a 
nemzetközi főiskolai sportéletben és ennek volt 
köszönhető az, hogy a mostani VI. Főiskolai 
Világbajnokságok lebonyolításával a Nemzet-
közi Diákszövetség a magyar főiskolásokat 
bízta meg. Az 1928. évi párizsi III., az 1930. évi 
darmstadti IV. és az 1933. évi torinói V. Főisko-
lai Világbajnokságok kivétel nélkül újabb állo-
másai voltak a magyar főiskolai sport diadal-
mas fejlődésének. 

A Nemzetközi Diákszövetség eredetileg úgy 
tervezte, hogy a főiskolai világbajnokságok 
kétévenként, minden páros esztendőben kerül-
jenek megrendezésre. Az olimpiai versenyekre 
való tekintettel azonban későbben úgy dön-
tött, hogy a világbajnokságok nem a páros, 
hanem a páratlan esztendőkben tartassanak 
meg. Kezdetben főiskolai világbajnokságok 
csak atlétikára, labdarúgásra, úszásra és ví-
vásra terjedtek ki, de folytonosan szaporo-
dott a világbajnokságok programmjába felvett 
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sportágak száma. A most lefolyt VI. Főiskolai 
Világbajnokságokon már a következő 10 sport-
ágban mérték össze erejüket a világ egyetemi 
hallgatói: atlétika, evezés, kosárlabda, labda-
rúgás, rugbi, tennisz, torna, úszás, vizipóló és 
vívás. Ezek közül a torna most szerepelt elő-
ször a főiskolai játékok Programmján. Érdekes, 
hogy amíg a tornának a programmba való fel-
vételére vonatkozó javaslatunkat a Nemzet-
közi Diákszövetség egyhangúan elfogadta, ad-
dig a céllövészet felvételére való előterjeszté-
sünket a Diákszövetség Kongresszusa — első-
sorban a svájci diákság kiküldöttjeinek meg-
lepetésszerű ellenzése folytán — úgyszólván 
egyhangúlag elutasította. 

A főiskolai világbajnoki versenyek nemcsak 
a férfi, hanem a női hallgatók számára is meg-
rendeztetnek és a nők részvétele tekintetében 
különösen erős fejlődés tapasztalható. Az 1930. 
évi darmstadti IV. Főiskolai Világbajnokságon 
a német hölgyeken kívül csak elvétve indult 
egy-egy versenyszámban külföldi női ver-
senyző, úgy, hogy a versenyek után a Nemzet-
közi Diákszövetség már a női versenyek meg-
szüntetésének gondolatával is foglalkozott. 1933-
ban Torinóban azonban már jelentős számú 
nőhallgató vett részt és a most lefolyt buda-
pesti VI. Főiskolai Világbajnokságokra már 14 
nemzet 184 női versenyzőjének nevezése érke-
zett be, s ezek közül 127 a versenyeken valóban 
meg is jelent. A nők sportolásának természetes 
fejlődésén kívül a nagyszámú női versenyző-
nek megjelenése elsősorban a Rendezőbizottság 
női szakosztálya által végzett lelkiismeretes 
előkészítő munkájának és céltudatos propagan-

dájának eredménye volt. Természetes, hogy 
nők számára versenyeket csak olyan sportágak-
ban tűztünk ki, amelyek a nő testalkatának 
megfelelők. Nőhallgatók számára világbajnok-
ságokat rendeztünk a következő 6 sportágban: 
atlétika, kosárlabda, tennisz, torna, úszás és 
vívás. 

A VI. Főiskolai Világbajnokság megrende-

zésével a Nemzetközi Diákszövetség 1932. évi 
rigai kongresszusa Magyarországot bízta meg. 
A rendezésre vonatkozó ezt a megbízást a Ma-
gyar Nemzeti Diákszövetség — mint a Nem-
zetközi Diákszövetség tag ja — nyerte el, a 
maga részéről azonban, mint a r ra egyedül ille-
tékesre, a Magyar Főiskolai Sportegyesületek 
Egyesülésére ruházta át a megrendezés jcgát 
és súlyos feladatát. Mi ezt a feladatot nagy 
örömmel és lelkesedéssel vállaltuk, mert az 
Egyesülés minden tagját — a vezetőket és köz-
katonákat egyaránt — az a meggyőződés ha-
totta át, hogy a Világbajnokságok mintaszerű 
előkészítésével és lebonyolításával szolgálatot 
tesznek nemcsak a magyar főiskolai sportnak, 
hanem elsősorban szeretett hazánknak, mert 
megbecsülést szerzünk vele Magyarországnak. 
A magyar nép és föld, a magyar jellem és kul-
túra megismertetése a világ i f júságának éppen 
azzal a részével, mely tanulságánál és művelt-
ségénél fogva elsősorban van hivatva arra, 
hogy évek inulva sa já t hazájának sorsát irá-
nyítsa és közvéleményét befolyásolja, — volt 
elsősorban kitűzött célunk. Hisszük és remél-
jük, hogy az a másfélezernyi külföldi egyetemi 
hallgató és hallgatónő, aki meghívásunkra Bu-
dapestre jött, mint igaz jóbarátunk távozott el 
innen. E reményünk teljesülésének zálogát ké-
pezi a versenyek befejezése után hozzánk ér-
kezett szívélyeshangú táviratok és levelek, va-
lamint az emléktárgyak stb., amelyekkel majd-
nem minden nemzet nekünk eltávozása után 
kedveskedett. De el is követtünk minden lehe-
tőt, hogy vendégeink jól érezzék magukat kö-
rünkben. Már az előkészítő-bizottság figyelme 

Sandrock (Németország) főiskolai 
világbajnok korlátgyakorlata. 

kiterjedt nemcsak a sportbéli előkészítés min-
den ágára, hanem az ellátás, elszállásolás leg-
apróbb részletére is. Minden résztvevő nemzet 
mellé egy vagy több összekötőt jelöltünk ki, 
akik az illető nemzet nyelvét beszélték s akik-
nek feladatuk volt vendégeink minden ügyes-
bajos dolgát elintézni. Nemcsak a versenypá-
lyákon szerveztük meg a mentő- és sportorvosi 
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szolgálatot, de gondoskodtunk arról is, hogy 
állandó orvosi felügyeletben legyen részük. 

A társadalmi ünnepségek egész sorát készí-
tettük elő, mert azt akartuk, hogy vendégeink 
ebből a szempontból is ki legyenek elégítve és 
kellemes emlékekkel távozzanak Budapestről. 

A legnagyobb gondot természetesen a sport-
béli előkészítésre fordítottuk. Ez a sportbéli 

A 110 m-es gátfutás egyik előfutama. 

előkészítés két főrészre tagozódott és pedig a 
magyar versenyzők előkészítésére és a verse-
nyek technikai lebonyolítására. A versenyzők 
előkészítése szempontjából tekintetbe vettünk 
minden számbavehető egyetemi vagy főiskolai 
hallgatót és ezeket gondos ellenőrzés mellett 
közös tréningeken gyakoroltuk. A versenyek 
előkészítése olymódon történt, hogy az illető 
sportág szakszövetségének közreműködésével 
közös bizottságokat állítottunk fel a versenyek 
lebonyolítására. Súlyos feladatot képezett a 
megfelelő sportpályák biztosítása. Az úszóver-
senyek céljaira a Császárfürdő versenyuszo-
dája, a vívás számára a Műegyetem oszlop-
csarnoka, a tenniszversenyek céljaira a Buda-
pesti Lawn-tennisz és Korcsolyázó Egylet pá-
lyája, rugbire a margitszigeti pólópálya ren-
delkezésre állottak. A legnagyobb gondot 
okozta azonban az, hogy Budapesten nem volt 
olyan stadionszerű sportpálya, ahol az atléti-
kai-, labdarúgó-, kosárlabda- és tornaversenye-
ket méltó keretekben le lehetett volna bonyolí-
tani. Szóbakerült több meglévő sporttelepnek 
kiépítése erre a célra, mi azonban természet-
szerűen ragaszkodtunk ahhoz, hogy a főiskolai 
világbajnokságok főiskolai sporttelepen legye-
nek megrendezhetők. Végre hosszas tárgyalá-
sok után a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr és az Országos Testnevelési Tanács elnöké-
nek megértő és hathatós támogatása lehetővé 
tette a Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub 
Fehérvári-úti pályájának kiépítését. Lázas 
munka indult meg a BEAC-sporttelepen és 
már a megnyitás előtt néhány nappal teljes 
díszben várta a pálya a világbajnokságok 
résztvevőit. 

A többi előkészülettel párhuzamosan folyt a 
Világbajnokságok külföldi és belföldi propa-
gandája. Már 1933. évben Torinóban 5000 darab 
képeslapot osztottunk ki, amelyeket a Világbaj-
nokságok plakátjának kicsinyített mása díszí-
tett. A plakát, Halápy Ede művészi alkotása, 
közel 16.000 példányban küldetett szét a világ 
minden egyetemére és főiskolájára. Általában 

nagy gondot fordítottunk minden külföldre ki-
kerülő nyomtatványnak művészi kivitelére, mert 
úgy gondoltuk, hogy ebben a tekintetben bi-
zonyságot kell tennünk a magyar kultúra ma-
gas fokáról. Ugyenezen okból pályázat ut ján 
biztosítottuk a díjérmék és a minden verseny-
zőnek kiadandó emlékérmek mintáját. Az előbbi 
Madarassy István szobrászművész, az utóbbi 
Merényi J . Gina szobrászművésznő kiváló alko-
tása. A kiadott oklevelek Pázmány István pá-
lyanyertes rajza után készültek. 

A külföldi propaganda azonban nem merült 
ki a nyomtatványok szétküldésével. Levelek, 
táviratok, interurbán telefonbeszélgetések ezrei 
képezték a rendezőbizottság munkájának igen 
jelentős részét. S ez a propaganda eredményes 
is volt, mert a nevezési zárlat napján 29 nemzet 
jelentkezését könyvelhettük el s ezek közül csak 
Olaszország, Románia és Svájc maradt a verse-
nyektől távol. Olaszország ismeretes külpolitikai 
helyzete miatt nem jelent meg a versenyeken 
és csak jelképesen képviseltette magát Mezza-
soma dr.-nak, az Olasz Fasiszta Diákszervezet 
vezetőjének kiküldése által, aki a magyar spor-
toló egyetemi if júságnak a római farkasnak 
egy hatalmas szobormását hozta el, mint az 
olasz diákság ajándékát. Románia a nemfőisko-
lai vonatkozásban kitört sportháborúság miatt 
nemcsak csapatát nem küldötte el a Világbaj-
nokságokra, hanem már Budapestre érkezett 
evezőseit is hazarendelte. Végül Svájc csak hét 
vezetővel képviseltette magát. 

A versenyek augusztus 10-én kezdődtek meg, 
evezéssel, torna- és úszóversenyekkel. Az ünne-
pélyes megnyitás augusztus 11-én, vasárnap 
volt és bár úgyszólván egész nap esett az eső. 
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mégis sokezernyi közönség jelent meg a VI. Fő-
iskolai Világbajnokságok megnyitásának ünne-
pélyén. A kormányzó úr őfőméltóságának meg-
érkezése és ünnepélyes fogadtatása után meg-
megnyíltak a BEAC-pálya olimpiai kapujá-
nak szárnyai, 1500 díszbe öltözött egyetemi hall-
gató és hallgatónő vonult el díszmenetben a 
kormányzó úr páholya előtt. Az élen a rendező-
bizottság és a Nemzetközi Diákszövetség vezetői 
haladtak s a menetben képviselve volt mind az 
öt világrész. 19 európai nemzeten kívül az Ame-
rikai Egyesült-Államok, Egyiptom, Japán, Ka-
nada, Kína, Uj-Zéland és Uruguay voltak kép-
viselve a menetben. A nemzetek zászlóinak er-
deje és az oszlopokba felsorakozott versenyzők 
képe bizonyára felejthetetlen emléke marad 
mindazoknak, akik azt látták. A Nemzetközi 
Főiskolai Sporthivatal igazgatójának üdvözlő 
beszéde után felhangzottak a kormányzó úr 
szavai, melyekkel a versenyeket megnyitotta: 

— Örömömre szolgál, hogy a Nemzetközi 
Diákszövetség ez évben a magyar fővárost 
választotta az egyetemi és főiskolai i f júság 
találkozójának színhelyéül, ahol a résztvevő 
nemzetek jövendő vezető generációja nemes 
vetélkedésben méri össze erejét. Ez a vetélke-
dés az egymástól való eltávolítás helyett egy-
máshoz közelebb hozza a nemzeteket, az ellen-
ségeskedések helyett barátságot teremt és a 
„fair-play" eszméjétől sugalmazva, kifejleszti 
a korrektebb felfogást és az igazság és jog 
érzését, amit az egyének és nemzetek gyakor-
lati életének minden viszonylatába átültet. 

— Ebben a szellemben üdvözlöm Önöket 
Magyarországon és a legjobb sikert kívánva, 
megnyitom a VI. Főiskolai Világbajnoki Já-
tékokat. 
Ezután ágyúlövések, harangzúgás és többszáz 

galamb fölröppenése közben méltóságos lassú-
ságai emelkedett a magasba a C. I. E. zászlaja, 
mely osak a versenyek bezárása után, augusztus 
18-án ereszkedett le árbocáról. Majd a középre 
gyűlt zászlók előtt Rajczy Imre dr., a Magyar 
Főiskolai Sportegyletek Egyesületének i f júsági 
elnöke —• aki később a kardvívás világbajnok-
ságát nyerte meg — tette le az összes versenyzők 

nevében az amatőr-esküt. S végül a Magyar-
ország kormányzója előtt tartott tisztelgő elvo-
nulással fejeződött be a versenyek megnyitásá-
nak fényes ünnepsége. 

A megnyitó ünnepélyen hivatalosan is meg-
kezdődtek a VI. Főiskolai Világbajnokságok 
küzdelmei, melyekhez hasonló nagyszabású 
sportversenyek még nem voltak Magyarorszá-
gon. És ezek a versenyek a magyar főiskolások 
teljes sikerével jártak. Tíz megrendezett sport-
ág közül hatban első helyen végeztek a magyar 
diákok, kettőben másodikok, egyben harmadi-
kok lettek s végül egy sportágban (rugby) nem 
vettünk részt, mert ez a sport nálunk teljesen is-
meretlen. Első helyen végeztünk evezésben, 
úszásban, vívásban, vizipólóban és labdarúgás-
ban. Másodikok lettünk atlétikában és tennisz-
ben, míg kosárlabdában a harmadik helyen vé-
geztünk. Ezzel a kiváló összteljesítménnyel mél-
tóan kiérdemeltük Magyarország kormányzójá-
nak gyönyörű tiszteletdíját, egy nagy arany-
serleget. Hatalmas küzdelem folyt minden sport-
ágban és nagyszerű sportteljesítményekre veze-
tett. A versenyek egész megrendezése és lefoly-
tatása minden részletében bizonyította, hogy a 
magyar i f júság akaratereje, önzetlen lelkese-
dése, magas kultúrája, még a legszegényebb 
anyagi eszközökkel is tud olyan nagyszabású 
eredménysorozatot produkálni, mely több mint 
egy héten át nemcsak nálunk keltett általános 
érdeklődést, hanem az egész világsajtót foglal-
koztatta. Száznál jóval több külföldi újságírón 
kívül a világ össze9 nagyobb sajtóirodája is el-
küldötte képviselőit és naponként a levelek és 
táviratok százai adták hírül a világ minden ré-
szének a magyar i f júság munkájának, lelki és 
testi kultúrájának dicsőséges hírét. És amikor 
augusztus 18-án Kelemen Kornélnak, az Orszá-
gos Testnevelési Tanács elnökének megható sza-
vai után — melyekben a maga több mint 30 
esztendős főiskolai sportmultjáról is megemlé-
kezett — ágyúdörgés közben bevontuk a Nem-
zetközi Diákszövetség zászlaját, a jól végzett 
munka tudatával hajthattuk álomra fejünket, 
sok-sok hónapnak megerőltető és idegölő mun-
kája után. 

ATEBMÉSZETTAIABÍYAGÁVAL KAPCSOLATOS 
9IEZÓGAZDAKÁGI VONATKOZÁSOK 

írta: KAPOSI KÁROLY 

A természettani ismeretelv tananyagának ki-
választásában, elrendezésében és tanításában a 
tanítót a következő főbb szempontok vezet-
hetik: 

1. A logikai egymásutánság. 2. Az otthon, a 
helyi vonatkozások, egyszóval a szülőföld gon-
dolata. 3 A hasznossági szempont. 4. Mi figyel-
tethető meg a természetben1? 5. Mely kérdésekre 
vár és kereshet a gyermek feleleteti 6. A mun-
káltatás gondolata. 7. A természeti tárgyak 
közti kapcsolat. 8. A nevelőgondolatok. 

Ebben a cikkemben a sok vezető szempont kö-
zül csak a hasznossági szempontból vizsgálom a 

fizika anyagát. És ebből a szempontból is csak 
egy részletkérdéssel óhajtok foglalkozni: 1. 
Vannak-e a népiskolai fizika anyagában olyan 
ismeretek, amelyek szoros kapcsolatban van-
nak a földmívelő kisgazda, a falusi ember 
munkájával? 2. Melyek azok a fizikai ismere-
tek, amelyek tudatosít ják a kisgazda munkáját? 
3. Mely fizikai ismeretek képesítik a falusi em-
bert arra, hogy a fenyegető természeti bajokat 
megelőzni tudja, illetőleg azokkal szemben vé-
dekezni tudjon. 

Összegyűjtöttem ebből a szempontból az 
anyag egy részét. Találtam sok olyan ismere-
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tet, amit eddig mezőgazdasági szempontból 
nem vizsgáltunk, illetőleg nem kutat tuk eddig 
eléggé a nem összefüggő gazdasági vonatkozású 
problémákat. Ebből az anyagból részleteket so-
rolok fel oly módon, hogy idézem a fizikai 
igazságot és hozzákapcsolom a gazdasági vo-
natkozású problémákat. 

Az alapfogalmakkal kapcsolatos gazdasági 
problémák. 
1. kísérlet. Felezve Negyedelve 

m o o 
F e l ü l e t ü k : 

1) 6 dm2 2) 8 dm2 3) 10 dm2 

Minél kisebb részekre aprózunk fel valamely 
anyagot, annál nagyobb a felülete és ezért an-
nál nagyobb a tapadási ereje. 

Gazdasági vonatkozások. A talajnemek közül 
az agyag a legfinomabb összetételű. Az agyag-
nak tehát nagyobb a felületi tapadása, mint a 
homoknak, vagy televénynek; finom homoké 
nagyobb, mint durva homoké. Ezért ragad (ta-
pad) az agyag a talajmívelő eszközökre jobban, 
mint a homok, vagy a televény. Ezért t a r t j a 
jcbban az agyag a vizet, mint más talajok. Ne-
hezebben távozik az agyagból a víz pára alak-
jában, nehezebben is szivárog bele a víz. 
Agyagrétegek, melyek telítve vannak vízzel, 
nem engednek át vizet. Ezért alkotnak az 
agyagrétegek víztartó medencéket a földréte-
gek között. 

— Euzinnel 
festett víz 

Jí? Ö 7c-yO 

Finom és tiszta agyagport leöntünk euzin-
oldattal, majd szűrőpapiroson keresztül átszűr-
jük. Ugyanezt a kísérletet végezzük el egy idő-
ben homokkal. Az agyagon átszűrt folyadék 
színtelen, a homokon átszűrt folyadékból annál 
nagyobbfokú a piros szín elvonása, minél fino-
mabb a homok. Gyenge, híg sóoldattal is vé-
gezzük el ezt a kísérletet. A megszűrt oldatból 
az agyag majdnem teljesen leköti a sót, a ho-
mok sokkal kevesebbet. 

Ezek a kísérletek igazolják, hogy a ta la j felü-

letének tapadási erejénél fogva anyagokat ké-
pes megkötni, elnyelni. 

Gazdasági vonatkozások. A ta la j elnyelő-
képessége annál nagyobb, minél több benne az 
agyag. A ta la j abszorbeáló képessége akadá-
lyozza meg a t rágya oldható anyagainak az 
esővíz, hólé által az alsó talajrétegekbe való 
bevezetését; megkötődnek a felső talajban, 
ahol a növény gyökerei felvehetik azokat. A 
zavaros, tisztátalan folyóvíz, tóvíz a partmenti 
kutakban már tiszta jó ivóvíz, a földrétegek 
kiszűrték belőle az ártalmas anyagokat. 

3. A hajszálcsövesség a tapadási erőnek egyik 
különös fa jú megnyilvánulása. A hajcsövesség 
törvényén alapuló gazdasági vonatkozásokkal 
az idevágó szak- és népiskolai tankönyveink 
elég kimerítően foglalkoznak. 

Sok gazdasági probléma kapcsolódik a meleg-
vezetéssel és a meleg kisugárzásával. 

A legrosszabb melegvezető a levegő és mind-
azok a testek, amelyek lazák, likacsosak, pórus-
sal teltek, mert sok levegő van bennük. 

Gazdasági problémák. Télen a gazda csizmá-
jába szalmát tesz, lábát többrétű kapcával csa-
va r j a körül. A lovakat többrétű takaróval, 
vagy lazaszövésű szőrös pokróccal leteríti. 
Miért1? A többrétű takaró közt, a szalmaszálak-
ban sok a levegő, tehát nem vezeti el az élő 
test melegét. 

Laza, száraz televénytalaj rosszabb vezető, 
mint a homok és az agyag. A televényben sok 
a hézag, sok benne a levegő. Ez pedig rosszul 
vezeti a meleget. Az agyagban kevés a levegő, 
tehát jobb vezető. — Miért fagynak el a veté-
sek tavaszi fagyok alkalmával a televényes ta-
lajon inkább és gyakrabban, mint a homokon, 
vagy agyagon? 

Milyen szerepe van a hengerezésnek a laza 
televényen a melegvezetés szempontjából és a 
fagyelleni védekezés szempontjából1? Hengere-
zéssel fokozzuk a hajszálcsövességet, a helyre-
állított hajszálcsövekben felemelkedik a víz, a 
ta la j ezáltal valamivel jobb melegvezetővé vá-
lik és az alsó talajból meleget kap. 

Hogyan véded meg kertedben a tököt, diny-
nyét s a fagy iránt érzékeny növényt az éjjeli 
fagytól? (Papírzacskóval, rossz edénnyel le-
takarva. Miért?) Miért t akar juk be télre a 
szőlőtőkét lazán földdel, a rózsatövet trágyá-
val, lomblevéllel, a gyümölcsfák törzsét miért 
takar juk be szalmával, náddal? — Miért nem 
fagy meg a pincében a bor, gyümölcs, bur-
gonya, káposzta? (A pince levegője — rossz 
vezető lévén — egyrészt távol tar t ja a hideget, 
másrészt nem engedi lehűlni a bort, a termé-
nyeket.) — Miért takar ják be az elvermelt ré-
pát, burgonyát vastag szalmaréteggel, miért 
nem tiszta földdel? (A szalmában sok a levegő, 
rosszabb melegvezető a földnél.) Miért hűvös 
nyáron a szalmával, náddal fedett ház padlása 
és miért meleg nyáron? — Miért meleg télen a 
pince és miért hűvös nyáron? — Miért ál l í t ja 
a gazdasszony a mezőre, szőlőbe vitt frissen-
főzött, meleg ebédet kendőbe, takaróba és vas-
tag szénaréteg közé? — Miért fagy meg inkább 
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3. 

0VWJ ' 

a víz a vasból készült szivattyúskútban, mint a 
fahengeres szivattyúskútban1? — Hogyan véd-
jük a vasszivattyúskutat a fagy ellen? (Körül-
csavarjuk szalmakötéllel. Miért1?) Miért nem 
fagy meg a kútban a víz? 

A meleg kisugárzásával kapcsolatos gazda-
sági vonatkozások. 

erő'sebben sugározzák ki a világűr felé a mele-
get, mint ferde vagy függőleges felületek. 

Gazdasági problémák. A háztető déli oldalát, 
a déli fekvésű hegy- és domboldalt több nap-
sugár éri, melegebb is, mint az északi oldal. — 
Miért díszlik a déli lejtőkön gyümölcs, szőlő, 
gabona és miért borí t ja ugyanannak a hegy-

y. /7 <zrrr <zS&<2alr'/6 

77J/&ÉÓ a 71 & J&/7 rt 

/ 
•^á'íe-í — L, ./ayos 

JT £ a a>6 £<7-n* r / 7 t 'Á 

arf rrr/<z#£a Só aó ó a n. 

cz(y<zé£ 

Durva- és sötétfelületű tárgyak jobban ve-
szik át a kisugárzott melegsugarakat, mint 
sima és világos felületűek. 

Gazdasági problémák. Trágyával behintett 
talaj gyorsabban melegszik fel. Televénytalaj 
homokréteggel betakarva lassabban, homokré-
teg nélkül gyorsabban melegszik fel. Frissen 
szántott, nedvességtől sötétfelületű ta la j gyor-
sabban melegszik, mint a fel nem szántott, szá-
razságtól világos talaj. 

nek északi lejtőjét csak legelő, erdő? — Miért 
süt melegebben a nap délben, mint reggel, este; 
nyáron melegebben, mint télen? (Délben és 
nyáron a legmagasabb napálláskor merőlegesen 
érik a napsugarak a földet, tehát több meleg-
sugár esik ugyanarra a területre, mint reggel, 
este, vagy télen alacsony napálláskor.) — Miért 
érik egyenetlenül a szőlő, gyümölcs, gabona a 
dimbes-dombos, völgyes tájon? — Miért telepí-
tünk szőlőt inkább déli lejtőkre, mint sík terü-

•Sf'ftoéj 
7 - 9 

fff&roYetyes S i f c , /J& óucyáy *<*> 

Legtöbb melegsugár éri azt a síkot, amelyre 
a sugarak merőlegesen esnek és minél ferdéb-
ben érik a síkot a napsugarak, annál kevésbbé 
melegítik azt fel. Vízszintes felüleíek jobban, 

letekre? — Miért díszlik szőlő szebben lugason, 
mint nem lugason? 

3. Kifeszített vékony ernyő, sátorlap vagy 
gőz-, por-, füstfelhő, azaz zavaros, homályos ré-
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tegek tökéletesen visszatartják a napsugarakat. 
Gazdasági problémák. A felhő nyáron meg-

akadályozza a meleg besugárzását, tehát liűvö-
sít, télen a felhők megakadályozzák a föld és 
az alsó levegőréteg kisugárzását, ezzel enyhí-
tik a téli hideget. Holdvilágos és csillagos éj-
szakák hidegek, mert nincsen felhő, amely meg-
akadályozná a föld melegének kisugárzását. 
Szőlőkben, veteményes- és gyümölcsöskertek-
ben tavaszi fagyok ellen éretlen t rágyát éget-
nek. A füstfelhő megakadályozza a föld és az 
alsó levegőréteg melegének kisugárzását, nem 
áll be fagy. Nyáron &z üvegházak üvegtábláit 

fagy a víz, a kiterjedő jég szétveti az edénye-
ket, lerepeszti az abroncsokat. A fagy ma-
lasztja szét a sziklákat, a kert és szántóföld 
göröngyeit, a fagy emeli fel a küszöböket, a 
cementlapokat; lerepeszti a falról a vakolatot. 

Kemény télen hótakaró nélküli vetések fel-
fagynak. Hogyan történik ez? 

A ta la j felső rétege, amelyben a vetés 
gyökértörzsei vannak, a fagy által meglazul, 
az alsó talajrétegből az elromlott hajszálcsöve-
ken alig kap nedvességet. Az alsó talajból föl-
emelkedő víz a laza réteg alatt (nem lévén 
további útja) jégkristályokká fagy. 

Sj tg/ípappajP' 

^tSA 

ill 

bemeszeljük, a mészréteg megakadályozza a 
meleg besugárzását. A melegágyra terített vé-
kony szalma-, gyékényt akaró, a hidegágyasra 
rakott gallyak megakadályozzák a melegágy, 
hidegágyas melegének kisugárzását. 

Az olvadás és fágyás gazdasági vonatkozásai. 
1. Egy kg jégnek 0-fokos vízzé való olvadásá-

hoz 80 melegegység szükséges. Viszont, hogy 
1 kg 0-fokos víz jéggé fagyjon, ahhoz 80 kaló-
r ia meleg kell, hogy távozzék belőle. (Olvadási 
meleg.) 

Gazdasági vonatkozások. Vízben gazdag vidé-
ken télfeló a levegő hőfoka lassan süllyed, mert 
a víz megfagyása közben felszabadul a nagy-
mennyiségű olvadási meleg, amely a levegőt 
enyhébbé teszi. Tél végefelé pedig a hó, jég ol-
vadásához nagymennyiségű olvadási meleg 
szükséges, azért csak lassan-lassan enyhül és 
tavaszodik. Vízben szegény vidéken átmenet 
nélkül lesz téli hideg és ugyancsak hirtelen 
melegszik, tavaszodik. 

Nem fagymentes pincékbe, kamrákba a télire 
elrakott burgonya, répa, gyümölcs mellé több 
dézsában, lapos edényekben vizet tesznek. Az 
edényekben megfagy a víz, de a fagyás folya-
mata alatt felszabadul az olvadási meleg. Ez 
a felszabaduló melegmennyiség elégséges ah-
hoz, hogy a pince, kamra levegőjét 0-fok kö-
rül tar tsa és így a krumpli, gyümölcs (mely 
csak 3 fok körül fagy meg) nem fagy el. Egyes 
gyümölcsfák alá, mikor tavasszal éjjeli fagy 
várható, a fák alá vízzel telt lapos edénye-
ket ajánlatos tenni. A víz fagyása közben fel-
szabaduló olvadási meleg megmenti a zsenge 
rügyeket, haj tásokat a megfagyástól. 

2. A jég, azaz a szilárd víz, fagyás közben ki-
terjed. Kapcsolódó gazdasági vonatkozások. 

Télen derűs éjjeleken a szabadban felejtett 
vályúkban, hordókban, egyéb edényekben meg-

Ez a jégkristályréteg napról-napra vasta-
gabb lesz, felemeli és elválasztja a két talaj-
réteget, a gyökértörzsekből eredő gyökerek 
pedig teljesen elszakadnak. Olvadáskor a felső 
talajréteg a benne levő gyökértörzsekkel 
együtt ott hever lazán és teljesen kiszárad; a 
vetés elszáradna a gazda beavatkozása nélkül. 

Hengerezéssel a gazda a felfagyott vetést 
lenyomja, az elválasztott talajrétegek hajszál-
csövei helyreállnak, a nedvességnek immár 
van út ja , az elszakadt gyökértörzsek nedves-
séget kapnak, ú j r a gyökeresednek, a vetés ki-
heverte a bajt. 

Gazdasági vonatkozások a harmat köréből. 
Harmat akkor keletkezik, ha a tárgyak felső 

felülete kisugárzással a levegő párateltségi 
pontjáig hűl le. — Miért csak az égbolt felöli 
felületeken keletkezik ha rmat i (Vízszintes fe-
lületek sugároznak csak ki az atmoszféra felé 
meleget és ezért csak az égbolt felőli felületen 
hűlnek le a tárgyak a levegő párateltségi foka 
alá.) Nincsen harmat, ha az ég felhős. (Mert 
zavaros, homályos rétegek t a r t j ák csak vissza 
teljesen a melegsugarakat. Derült ég felé nin-
csen kisugárzás, az alsó levegő nem hűl le és 
ezért nincs ilyenkor harmatesés. — Szekér, kocsi 
alatt sincsen ez okból harmat. — Szeles időben a 
szél elvezeti, e l fú j ja a lehűlt levegőréteget, mi-
előtt az párateltségi fokig lehűlt volna, elma-
rad tehát a harmatképződés. —Mezőkön, kertek-
ben, amelyeket eleven sövény, kerítés, fasor 
vesz körül, nagyobb mértékben keletkezik har-
mat. (Mert a sövény, a fasor, a kerítés felfogja 
a szelet.) — Száraz, homokos ta la j — miután 
egyötöd, tehát kicsi a fajmelege — könnyen le-
hűl. Vele együtt lehűl a fölötte levő levegő is, 
tehát gyakori és gazdag r a j t a a harmat. — Tele-
vénytalaj is kedvezően befolyásolja a harmat-
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képződést. (Mert érdes és sötét felületű és ilyen 
felületek könnyen bocsátják el a melegüket, így 
tehát könnyen le is hűlnek. — Tenger, tó, mo-
csár, patak part ján gazdagabb a harmatesés, mint 
víztől távol eső tájakon. (Vizek part ján t. i. nagy 
a levegő páratartalma, estefelé a parton lehűl 
a levegő a párateltségi foka alá és az a pára-
tömeg, amit a lehűlt levegő már nem bír el, 
lecsapódik.) 

A hó és gazdasági jelentősége. 
1. A hó rcssz hővezető, mégpedig minél la-

zább, annál rosszabb a melegvezetőképessége. 
— Hótalan, csupasz talaj a hosszú, hideg éjje-
leken kisugárzás folytán nagyon lehűl és mé-
lyen megfagy. Napsütéses meleg déli órákban 
pedig mohón elnyeli a melegsugarakat. Így a 
csupasz talaj 0 C° fölé emelkedik, jóllehet ugyan-
akkor a levegő hőfoka a fagypontnál jóval ala-
csonyabb. Nagyok tehát az ellentétek a hőmér-
sékletben és ezek miatt az őszi vetések gyakran 
elfagynak. 

2. Vastag hóréteg — mint rossz melegvezető — 
egyrészt megakadályozza a hidegnek a talajba-
jutását, másrészt megakadályozza a ta laj mele-
gének kisugárzását. A hótakaró alatt azonban 
a talaj felső rétege az alsó talaj rétegeiből ál-
landóan kap meleget, úgyhogy állandó hőmér-
séklete 0 C° körüli. Hótakaró alatt tehát egyen-
letes a téli hőmérséklet, azért egészségesen, 
minden baj nélkül telelnek át alatta az őszi 
vetések. 

3. Csak abban az esetben ár t az őszi vetésnek 
a hó, ha változó időjárás folytán jégkéreggel 
vonódik be a felülete s hosszabb időn át meg-
akadályozza a levegő oxigénjének út já t a vetés-
hez. Ilyenkor a gazda állataival tiprassa meg 
jól a jégkérget. 

4. A hó jótékony és kedvező hatással van a 
talajnedvességre, a) Megakadályozza a ta laj 
nedvességének elpárolgását; b) mint hólé fel-
raktározódik a talajban. (A hólének 75%-a, az 
esőnek csak 7—18%-a raktározódik el a talaj-
ban.) Az alsó talajban elraktározott hólé szá-
raz nyáron átsegíti a vegetációt; c) hóban gaz-
dag tél után a talajvíz magasabb, a kutak, for-
rások gazdagok ilyenkor vízben. Hóban szegény 
telet sok esetben aszály, rossz termések követik. 

5. A hólé — miután alaposan á t já r ja a talaj t 
— elősegíti a ta laj bomlását, beérését. Ez a 
hatás azért is kiadós, mert a hólé gazdag szén-
dioxidban. 

6. A hópelyhek a levegőben úszó szerves port 
is magukkal ragadják. Olvadás után szerves 
anyagokban gazdag iszap takar ja a talajt . 

Íme felsoroltam néhány tárgykört, amelyhez 
tömegesen kapcsolódnak érdekes, tanulságos 
gazdasági problémák. Egy-két gazdasági pro-
bléma nagyon sok fizikai törvényhez kapcsoló-
dik. Hálás feladat volna ezeket mind összegyűj-
teni és közkinccsé tenni. 

Minden tanító, aki népiskolában fizikát tanít, 
j á r j a be szorgalmasan a határt, figyelje meg a 
természetet. Figyelje meg az embereket munka 
közben, érdeklődjék, hogyan és miképen előzik 
meg gazdaságukban az esetleges bajokat s mint 

védekeznek a természeti csapásokkal szemben. 
Jegyezze és vázolja föl megfigyeléseit és otthon 
keresse, kutassa azok okait, lefolyásaikat és 
végül gondolkozzék a megelőzésnek és segítés-
nek a módjain. így születik meg majd műkö-
dési helyének, a gyermekek szülőföldjének sa-
játos természettani anyaga és tanmenete is. 

Ebbe a gyűjtőmunkába a gyermeksereget is 
be lehet vonni. Például a tanítás anyaga a me-
legvezetés. A fizikaóra előtt egy héttel meg-
figyelési és érdeklődési feladatokat adok a gyer-
mekeknek. Ebben az esetben pl. ezek a követ-
kezők lehetnek: 

1. Emlékezz vissza (vagy figyeld meg, vagy 
érdeklődj), hogyan védte meg a fagytól édes-
anyád a kikelt tök- (dinnye-) palántát a kerte-
tekben! Rajzold le ezt! 2. Figyeld meg (érdek-
lődj, gondolj vissza), hogyan védte édesapád a 
rózsatöveit, szőlőtőkéit, kis gyümölcsfáit a fagy-
tól! 3. Érdeklődj, miért teszik el szüleid a bur-
gonyát, a répát, káposztát, gyümölcsöt télen a 
pincébe! 4. Hogyan vermelik el a burgonyát a 
kertetekben? Rajzold le azt! 

A fizikaórán az első munka a megfigyelések-
ről való beszámoló. A gyermekek sorjában el-
mondják megfigyeléseiket, hozzákapcsolják azok-
hoz véleményeiket és az esetleges magyaráza-
tokat. A célt jelen esetben tudják, de nem tud-
ják az okot, a fizikai tüneménynek helyes ma-
gyarázatát, a gazdasági munka még nem tuda-
tos. A gyermekek lelkében hiányérzetek kelet-
keznek, tudni kívánják az okokat is és lelkűk-
ből kirobbannak a tanítás problémái. 

A tanítás folyamán — miután a szükséges 
kísérleteket már elvégeztettük velük — meg-
találják sorra a keresett okokat és felelnek a 
problémáikra. 

Miután ebben a tárgykörben sok a gazdasági 
vonatkozású probléma, begyakorlásképen is még 
felvetünk idevágó kérdéseket. Például: 1. Sok-
szor láttam, hogy édesanyátok fején egy kerek 
kosárban már tíz óra tájban az egész család 
részére kivitte a szőlőbe az ebédet. Ott is ebé-
deltetek. Mondjátok el, hogyan gondoskodott, 
hogy délig meleg maradjon az ebéd! (Körül-
rakja az edényeket meleg kendőkkel, szénával 
és a kosarat is széna közé rakja.) Magyarázd 
meg ennek az okát! 2. Magyarázd meg, miért 
csavarják körül a szivattyúskút vashengerét 
szalmával! 3. Magyarázzátok meg, miért nem 
fagy meg a kútban a víz! 4. Magyarázd meg, 
miért meleg télen a zsúpos tető és a pince, s 
miért hűvösek azok nyáron! — Nagyon sokszor 
a gyermekek önmaguk önállóan is hoznak itt 
a begyakorlás fokán ilyen gazdasági problémá-
kat. Hiszen a magyar parasztgyermek éleseszű 
és jó megfigyelő. 

Ha a magyar parasztgyermekeket ilyen ok-
keroső módon vezetjük minden természeti tárgy 
tanításában, akkor ifjúkorában valóságos lelki 
éhséggel foglalkozik gazdasági kérdésekkel. 
Szívesen olvassa majd a gazdakörben a gazda-
sági kérdésekkel foglalkozó könyveket és mi-
után a népiskola jól megrakta az alapot, meg 
is érti azokat. Érdeklődéssel hallgatja meg majd 
a gazdasági irányú előadásokat is. És jóllehet 
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az előadást tartó gazdasági felügyelő, gazda-
sági tanár akadémiai képzettségű és nem ok-
adatol minden gazdasági munkát, az így nevelt 

gazdaif jú vagy gazda mégis megérti azokat az 
előadásokat. A jó és alapos népiskolai gazda-
sági nevelés képesíti erre. 

s z E U D É i / r E T É s 
A BEÜZÉD- ÉS ÉBT£L£ll«YAKO]SLATOK 

KERETÉBEN, AZ I. ÉS II. OSZTÁLYBAN 
í r ta : SÁROSDY KÁLMÁN 

Minden pedagógus előtt közismert tény, liogy 
a beszéd- és értelemgyakorlatok szemléltetés 
nélkül el sem képzelhetők. Módszeres utasítá-
sokat, az eredmény sikeres elérésére irányuló 
és szükséges direktívákat kellő mértékben nyúj t 
a Tantervi Utasítás és a részletes, igen jó útba-
igazítással szolgáló Quint—Drozdy-féle beszéd-

j3s_ értelemgyakorlati vezérkönyv. 
Én csak a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz 

szükséges szemléltetésről óhajtok pár szót 
szólni. 

A tanítás eredményességéhez feltétlenül szük-
séges a szemléltetés; ezt a Tantervi Utasítás is 
részletesen kifejti . 

Természetesen a legtökéletesebb szemléltetés 
a szabadban, kirándulások ú t j án eszközölhető. 
A Tantervi Utasítás erre nézve megjegyzi: „A 
beszéd- és értelemgyakorlatok egy része nem 
foganatos, ha a gyermekek nem érintkeznek 
közvetlenül a természettel." 

Ez a kijelentés egyik sarktétele a szemlélte-
tésnek, illetőleg a szemléltetés módjának. Hi-
szen a népiskolában — különösen az alsóbb osz-
tályokban — csak konkrét, könnyen érzékelhető 
dolgokról lehet tanítani. Azokat pedig főleg a 
szabadban lehet látni. Vájjon mi értéke lehet a 
tanításnak, ha a virágzó gyümölcsfákról a tan-
teremben kezdünk el beszélgetni1?! Még akkor 
sem érhetjük el célunkat, ha minden tekintetben 
megfelelő szemléltetőképünk van ehhez, vagy 
ha vandál módon virágzó gallyat tépünk le s 
azzal igyekezünk hangulatot kelteni és tanítási 
eredményt elérni. A virágzó fák szemléltetésé-
nél nem lehet a képzeletre bízni azok. édeskés 
illatát, a körülöttük döngicsélő méhecskéket, az 
üde zöld környezetet, a friss tavaszi levegőt és 
az éltető napsugarakat. Pedig ezek mind hozzá-
járulnak a szemlélet tökéletességéhez és a meg-
felelő hangulat kialakulásához. Eltekintve at-
tól, hogy a Tanterv elrendeli a kirándulásokat, 
tökéletes munka és eredmény elérhetése céljá-
ból minden tanítónak azon kell lennie, hogy tel-
jes szemléletnyujtás céljából lehetőleg minden 
esetben vigye osztályát kirándulni, amikor azt 
a szükség, a tananyag megkívánja. Igen sokol-
dalú haszonnal jár a kirándulás. Ezek alatt 
megismeri a gyermek a természet rendjét, lá t ja 
Isten végtelen bölcsességét, megszereti a termé-
szetet s lelkivilága fogékonnyá válik a szép, ne-
mes és jó iránt. Kialakul esztétikai érzéke is. 

Az bizonyos, hogy a kirándulások meghatá-
rozott időtartamra nem szorítkozhatnak, mert 
sokszor a szemléltetésre alkalmas helyre- és a 
hazamenetellel is elmúlik egy óra. Leghelyesebb 
erre a körülményre már az órarend elkészítésé-

nél ügyelni s a beszéd- és értelemgyakorlatokat 
— legalább hetenkint kétszer — az utolsó órára 
beállítani; vagy, ha már ez a körülmény annak 
idején elkerülte figyelmünket, tanóracserével 
keresztül lehet vinni az időtartamot nem ponto-
san kiszabható kirándulást. 

Kirándulásra ugyan mindig kész tervvel in-
dulunk, sokszor azonban a tervbe fel nem vett, 
véletlenül adódott más szemléletre is fel kell 
hívni a gyermekek figyelmét. Például kirándu-
lunk a II. osztállyal valamely történelmi emlék 
(mondjuk egy várrom) megtekintésére, nézege-
tésére. Útközben lát juk, hogy egy udvaron lo-
vakat fognak henger elé. A földműves tavaszi 
munkájáról még nem beszélgettünk ugyan, de 
mégis feltétlenül megállítjuk a kirándulócsopor-
tot (osztályt) és megnézzük a befogást. P á r szó-
val elbeszélgetünk a hengerről, felúj í t juk ta-
valyi ismereteinket a ló hasznosságáról és 
egyéb most is látható, tapasztalható tulajdon-
ságairól s csak azután folytat juk utunkat kirán-
dulásunk célja felé. 

Kirándulások alkalmával is ar ra törekedjünk, 
hogy a gyermek szemlélete minél önállóbb le-
gyen. De hogy azt helyes mederbe tereljük, a 
kirándulás előtt, még a tanteremben előre irá-
nyí t juk már a gyermekek szemléletét. Megje-
gyezzük előttük a kirándulás célját, a szemlé-
lendő tárgyat (tárgyakat) és hogy különösen 
mit figyeljenek meg. Errevonatkozólag, mint 
igen jó segédeszközre, ismét a Quint—Drozdy-
féle vezérkönyvre kell hivatkoznom, mely a ta-
nítót i rányí t ja a tanítványok szemléletének irá-
nyítására vonatkozó szempontokra s a kellő 
hangulatkeltésre. A szemléltetés másik csoport-
ját a képek, modellek nézegetése alkotja. Hang-
súlyozom, hogy minden esetben először a ter-
mészetbeni szemléltetésre támaszkodjunk, de 
mindamellett a képek, modellek szemlélete is 
szükséges az eredmény tökéletesítése céljából. 
Ha kirándulásunk alkalmával vidékünk nem 
tudott oly tájképi szépséget nyújtani, mint az 
ugyanazon tárgykörről festett iskolai szemlél-
tető képünk, a kép szemlélete fejleszti a gyer-
mekek esztétikai érzékét. Előfordulhat, hogy 
kirándulásunk alkalmával bizonyos körülmé-
nyek folytán szemléletünk nem lehetett tökéle-
tes. Ilyenkor nagy szolgálatot tesz a szemléltető-
kép. Például megnéztük a szénagyüjtést, de 
ugyanakkor nem láthattuk a kaszálást, a szá-
rogatáshoz szükséges forgatást és a behordást. 
Most elővesszük a szemléltetőképet, melyen 
mindez együtt van s kiegészítettük természet-
beni szemléletünket. 

Fontos a szemléltetőkép nézegetése a termé-
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szetben látottak felújí tására, megrögzítésére; 
de még fontosabb olyankor, mikor valamit a 
természetben egyáltalában nem tudunk szem-
lélni (például a nyári szünetre eső aratást, csép-
lést, esetleg az erdei és mezei állatokat.) Alkal-
mas a szemléltetőkép ideális kivitelénél fogva a 
kiránduláson nyert hangulat növelésére, esetleg 
hangulatkeltésre is. 

Gyakran előfordul, hogy megfelelő szemlél-
tetőképhez, modellhez nem juthatunk; főleg, ha 
azok beszerzését anyagi körülmények gátolják. 
Ilyenkor nincs más hátra, mint a tanító maga 
áll í t ja elő a szemléltetőeszközöket, vagy más 
úton-módon gondoskodik azok beszerzéséről. 
Például tárgyal juk a gépjáróműveket. Szemlé-
letre momentán nincs alkalmunk vagy nem is 
lehet. Szemléltetőképet beszerezni nem tudunk, 
legfeljebb olvasókönyvünk itt-ott levő, nem szí-
nes ábráival tudjuk eszközölni a szemléltetést. 
Ilyenkor előveszi a tanító a már előre elkészí-
tett szemléltetőképét. Ha rajzolni és festeni tud, 
könnyen elkészítheti ezt egy rajzlapra. Ha nincs 
meg a kellő készsége, gyakorlottsága, az olvasó-
könyvből vagy egyéb másutt (képes újságokban 
stb.) található ábrákról lemásolja a repülőgé-
pet, a vonatot, gőzhajót, gépkocsit, esetleg mo-
torkerékpárt a távlati viszonyok szem előtt tar-
tásával és pár vonallal t á ja t rajzol, mely a meg-
felelő távlatot megerősíti. Ha ért hozzá, vízfes-
tékkel ki is festi. Ugyanígy lehet elkészíteni a: 
„Fejlődés a rügytől az érett cseresznyéig" (vagy 
egyéb gyümölcsig). Sokszor nem is szükséges, 
hogy művészkedjék a tanító; másutt is be tud 
szerezni szemléltetésre alkalmas képet. Ilyenek 
lehetnek: valamely ú jság színes képes mellék-
leteiből kiválasztott alkalmas kép, magkereske-
dők színes reklámjai (konyhakerti növényeink) 
és sok-sok alkalmi forrás nyílik szemléltető szí-
nes képek beszerzésére. 

Házilag készíthető szemléltetési modellek: 
óra, kalászgyüjtemény és lepkegyüjtemény (ro-
vargyü jtemény). 

Az óra. Tudjuk, a II . osztályban a számolás, 
valamint a beszéd- és értelemgyakorlatok kere-
tében előfordul: az óra és helyes használata. Ezt 
szemléltetés nélkül tárgyalni, begyakorolni tel-
jes k'éptelenség. Órával nem minden tantermet 
láttak el (különösen falun) s így szemléltetési 
eszközül marad az óramodell. Kitűnő modellt 
lehet vásárolni s azzal nincs semmi vesződség, 
csak fedezet kell hozzá. De ha az nines'? Ez 
esetben ismét a tanító segít a dolgon egy modell 
megszerkesztésével. Ehhez szükségesek: 1 rajz-
lap (esetleg használt rajzlap tiszta hátlapja), 
1 darab kartonpapír (aminőt naplók rendelése-
kor a naplók gyűrődésének elkerülésére szok-
tak a csomagba tenni, papírdobozból egy meg-
felelő nagyságú darab stb.) és 1 darab kis szeg. 

A rajzlapon 15—18 cm-es sugárral kört ra j -
zolunk. Ennek kerületére hatszor rámérjük a 
sugarat, az így nyert köríveket megfelezzük. 
Ezáltal 12 egyenlő részre osztottuk a kört. Az 
osztóvonalkákat tintával (tussal) át ír juk, ne-
gyedórákat pirossal is megjelöljük. Megszámoz-
zuk az óralapot és a számok közét szemmérték-
kel öt részre osztjuk. Az óralapnál valamivel 

nagyobb korongot vágunk ki a keménypapír-
ból s erre a kivágott óralapot ráragasztjuk. A 
maradék keménypapírból elkészítjük a két mu-
tatót, ezeket feketére fest jük és a kis szöggel 
az óralap közepére erősítjük (nagy mutató felül 
legyen!). A szögre az óralap hátlapján egy pár 
keménypapírszeletkét szúrunk. Kész az óramo-
dell, a mutatók forgathatók és ott állnak meg, 
ahol akarjuk. A kész órát zsineggel falrafüg-
gesztjük. 

Kalászgyüjtemény azért szükséges, mert nincs 
még érett kalász, amikor a termesztett növé-
nyekről beszélgetünk. Pá r szálból kis csokrot 
készítünk 14—15 cm-es szár meghagyásával. 
Mindegyik gabonaféle kalászából külön-külön. 
Ezeket egymás mellett, kellő távolságra két kis 
drót segítségével egy kartonlapra erősítjük, ne-
veiket alájuk ír juk. 

Lepkegyüjtemény. A lepke tárgyalásánál — ha 
alkalmunk nyílik •— természetbeni szemléletre 
is támaszkodunk. Ekkor főkép a lepke mozgá-
sait, röpködését, méz szívását figyeljük meg. 
Gyönyörködni csak elfogott példányban tudunk, 
mert azt közelebbről és huzamosabb ideig néze-
gethetjük. így mutathat juk csak meg, hogy me-
lyik miféle és melyiket kell legnagyobb mérték-
ben irtani. Természetesen csak a legismertebbe-
ket nevezzük meg, de gyönyörködtetésre (han-
gulat és esztétikai érzékkeltésre) nagyon jó, ha 
be tudunk mutatni egy lepkegyüjteményt. Eb-
ben lehetőleg helyet foglaljanak: a kukorica-
moly,- almamoly, ruhamoly, vetési bagolypille, 
káposztalepke, mint legnagyobb mértékben ir-
tandó káros lepkék; szépségüknél fogva pedig: 
a nappali- és éjjeli pávaszempillangó, a fecske-
farkú- és a kardospille, a citromlepke. Esetleg, 
ha erdő van a közelben, többféle erdei lepke is 
szépítheti a gyűjteményt; mint például a szeny-
nyes fehérszalaggal díszített gyászlepke (alap-
színe: fekete). 

Egy rendes rovargyüjtemény ára: 32—34 P. 
Lepkefogáshoz, kikészítéshez való eszközök ára: 
minimum 39 P. Mindenesetre, ha kellő fedezet 
áll rendelkezésünkre, igen tanácsos ezek beszer-
zése. Ha azonban a megfelelő fedezet hiányzik 
és ahhoz nem juthatunk, illetőleg kérésünkre 
ezt nem utal ják ki, saját magunkra vagyunk 
utalva. Gyűjteményünk nem lesz olyan szép, 
kifogástalan előállítású, de a célnak mégis még-
felelhet és az egésznek előállítási költsége nem 
haladja meg az 1 P-t. Sok tanítónak bizonnyal 
derogál lepkehálóval járkálni és fogdosni a lep-
kéket (bár én ebben sem látok elítélni valót!). 
Könnyen lehet ezen segíteni. Egy szabad dél-
után magam köré gyűjtöm pár tanítványomat. 
Megértetem velük, hogy mily hasznos dolgot 
fogunk művelni lepkegyüjtésünkkel (ezt előző-
leg az osztály előtt megtárgyalhatom s a gyűj-
tőket a jelentkezőkből kiválasztom) s megindu-
lunk. A gyűjtést maguk a gyermekek ha j t j ák 
végbe, kevés útbaigazítás után, felügyeletem 
alatt. Ezzel egész máskép fest a dolog és még 
megvan a gyakorlati haszna is. Tudniillik: 
megtanítottam a gyermekeket lepkét fogni s 
ennek révén nagy kedvet fognak érezni a lepke-
fogás további folytatására is, miáltal, még mező-
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gazdasági hasznot is értem el. Ha még így sem 
tetszik a dolog, felszólítja a tanító a gyermeke-
ket, hogy fogjanak pilléket és azokat épen hoz-
zák el az iskolába. Egész biztosan versenyezni 
fognak a lepkegyüjtésben! Hangsúlyozom, hogy 

is és könnyen törik). Cellofánt befőttesüvegek 
bekötése céljából való eladásra nyáron minden 
kereskedésben tartanak. Hogy a cellofán még 
szilárdabban álljon, széleire — a dobozfedélen 
meghagyott perem nagyságához mérten — a 
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az állatkínzás csiínya és gonosz voltára, vala-
mint annak teljes mértékű elkerülésére minden 
esetben figyelmeztetem a gyermekeket. 

Magához a gyűjtéshez kell egy lepkeháló, me-
lyet házilag pár fillérértékű anyagból is elő-
állíthatunk. Nem teljesen tökéletes, de pár lepke 
gyűjtéséhez megfelel. Kell még egy gyűjtő-
doboz. Er re alkalmas egy nagyobb papírdoboz, 
melynek fedelét közepetáján a felső- és oldalla-
pok találkozásánál kétoldalt késsel behasítjuk. 
A fedél közepéből kevés párkány meghagyásá-
val egy darabkát kivágunk. Most egy ablak-
üvegdarabot helyezünk eme kivágás alá a két-
oldali hasításon át. Az egész dobozt zsineggel 
átkötve megerősítjük. Ha lepkét akarunk a do-
bozba tenni, az üveget kissé félrehúzzuk, a lep-
két beengedjük s az üveget ismét visszatoljuk. 

Rövid kirándulás után. otthon a lepkéket el-
kábít juk (éteres, benzines vattával), felszúrjuk, 
kifeszített szárnyaikra könnyebb nehezéket te-
szünk s másnapig állni hagyjiik. Másnap már 
a gyűjteménybe helyezhetjük. A gyűjtemény-
doboz lehet egyszerű, de nem túl puha papír-
doboz, mondjuk egy olyan, aminőben a keres-
kedésekben gépselvmet szoktak tartani. Lénye-

kivágott dobozfedélrészből készült lemezeket ra-
gasztunk. Száradásig köröskörül nehezéket te-
szünk (könnyebb fahasáb, kavics stb.). A doboz 
a l já ra megfelelő távolságra parafadugódarab-
kákat ragasztunk és a kész lepkéket ezekre szúr-
juk. Olcsó és jó ragasztószer a vadgesztenyepor, 
melyet forróvízben oldunk. Ha teljes a gyűjte-
mény, átvizsgáljuk, nincs-e benne porbogár 
(apró, mozgékony, világosbarna bogár), azt óva-
tosan ki fú j juk és papírszalaggal beragasztjuk 
oldalt a doboz és fedele érintkezési vonalait. A 
gyűjtemény esetleg zsineggel falra is függeszt-
hető. Ez esetben a zsineget még a gyűjtemény-
doboz elkészülése előtt kell a doboz aljánál meg-
erősíteni. 

A Dunántúlon egy hét alatt 30—40 lepkét 
könnyűszerrel lehet gyűjteni (szenderféiékkel és 
molyokkal együtt). A gyüjteménydoboz elkészí-
tése türelmet és fáradságot igényel, de olcsó és 
a célnak megfelelő. 

Harmadik csoportja a szemléltetésnek a táb-
lai rajz. Ez majdnem minden beszélgetés kere-
tében előfordul, mint magyarázó rajz, lerajzo-
landó minta, vagy meseillusztráció. Alkalmas 

A gyüjteménydoboz. 
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ges, hogy csak oly lapos legyen, hogy a gombos-
tűk éppen csak elférjenek a fedél alatt. A do-
boz fedeléből egy pontos téglalapalakot vágunk 
ki (köröskörül kb. 2 cm szegély meghagyásával). 
A téglalapkivágás által hiányos fedélre kifeszí-
tett cellofánt ragasztunk (mivel az üveg nehéz 

valamely fogalomnak pár vonással való meg-
értetésére, látottak felidézésére, megrögzítésére 
és végül hangulatkeltésre. Ügyes felhasználás 
mellett igen hatásos, eredményes lehet. Sok 
esetben kizárólag csak a táblai ra jzra tá-
maszkodhatunk, mint például Mikulás, díszített 
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karácsonyfa, tűzhely, konyhaedények tárgyalá-
sánál. Sokszor szükség van rá valamely tárgy 
közelebbi, vagy nyugodtabb szemléletét bizto-
sító volta miatt. Például a pók, a ló táblai rajza. 
Mesék illusztrálására minden esetben szükséges. 
Ügyelni kell arra, hogy a táblai rajz felesleges 
részletek, vonalak által nehezen áttekinthetővé 
ne váljék. Lényeg: a táblára kevés, de jellemző 
vonallal rajzoljunk fel bármit is! Igen jól fel-
használhatók a dr. Tesléry-féle táblai rajzok. 

Hangulatkeltésre nagyon alkalmas a színes 
táblakréta használata. Igen hangulatkeltő szí-

nes krétarajzzal: az őszi levélhullás, sírkoszorú, 
mikulás, karácsonyfaág, virágzó gyümölcsfák 
(fehér és rózsaszínvirágokkal), cserepes és kerti 
virágok, virágos rét, fanemek. Színes krétarajz-
zal a gyermekeket későbbi rajzolásukra nézve 
helyes színalkalmazásra is szoktatjuk. 

Lám mennyi alkalom és mód kínálkozik a 
szemléltetésre! Egy kis ügy buzgalom, lelemé-
nyesség és főleg akarat kell s akkor minden 
csekélységet be lehet állítani a fáradságos taní-
tói munka célul kitűzött eredményének minél 
nagyobbmértékű biztosítására. 

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

Olvasás- és írás-tanítás a népiskola 
I. osztályában. 

írta : M Ó Z N E R N É VENCZEL ILONA. 

Az olvasás-írás tanításának ma kétségtelenül 
legtökéletesebb módszere az egyesített fono-
mimikai, jelképes, írva olvastató eljárás."3zám-
talan alkalmat ad a tanítónak a sokféle kap-
csolat kiaknázására, amellyel ezt a legfonto-
sabb „tudományt" szinte játszva helyezi el kis 
tanítványai lelkébe. De, hogy még mindig ku-
tatunk eredményesebb módszerek után, mutat-
ják a többirányú kísérletezések, melyeknek 
eredményei a megjelent tankönyvek vagy 
nyomtatványok révén ismeretesek. 

Ezenkívül minden tanítónak van egy „jó fo-
gása", amelyet tanítás közben haszonnal érté-
kesíthet. Egy kis újításról szeretnék én is itt 
beszámolni, amit azcnban mindenki sikerrel al-
kalmazhat. 

Az I. osztály tanítója a játékok közül emeli ki 
kis tanítványait és nagy hozzáértéssel segíti át 
a zökkenőn, amit a komoly tanulás jelent a ki-
csinyeknek. Az ügyesen alkalmazott játékszerű 
eljárás erős alapja lehet az ismeretszerzésnek. 
Az érzékszervek helyes bekapcsolása a közös 
munkába, a sokféle gyermeknél is meghozza 
az egyöntetű eredményt. Egyiknek látási, má-
siknak hallási, harmadiknak éppen a cselekvési 
hajlama lesz erősebb és vési kitörölhetetlenül 
emlékezetébe a tanult anyagot. 

Mint osztatlan és részben osztott iskola ta-
nítója, sok nehézséget igyekeztem legyőzni és 
főként a nehezen, vagy sehogysem pótolható 
idő okozott sok gondot. Az olvasás-írás tanítá-
sánál így jutottam arra a meggyőződésre, hogy 
egyes képzetek többszöri előidézése az időhöz 
kötött begyakorlást tökéletesen helyettesítheti. 

Újításom lényege tehát az, hogy az egyesített 
írva-olvastató, jelképes, fonomimikai módszer 
alkalmazása mellett az ú j betűt mindenkor szí-
nesen, piros vagy narancssárga krétával eme-
lem ki, valahányszor előfordul az ú j szövegben, 
így a már tanult betűk közül élesen kiütközik 
az ú j betű alakja, a gyermek látási képzetét 
határozottan és erősen annyiszor újra meg új ra 

kiváltva, ahányszor a kiemelt betűre esik te-
kintete.* 

Gépiesnek azért mondom ezt a folyamatot, 
mert szinte önkéntelen, a gyermek megerőlte-
tése nélkül megy végbe. S a látásra gyakorolt 
többszöri, határozott inger természetes követ-
kezménye, hegy a tanított betű alakja bevéső-
dik az emlékezetbe. 

Behúnyt szemmel is tisztán elképzelik a pi-
ros vagy narancssárga betű alakját és olyan 
könnyen rajzolják ós ír ják az ú j betűt, hogy 
az osztatlan iskola félórája is a legszebb ered-
ményt adja. 

Eljárásomat az alábbi tervezetben igyekszem 
bemutatni. 
Előkészítés. 

a) Ismétlés. Az ö, ő hang és betű ismétlése; 
ennek megfelelő szöveg olvasása az abc-könyv-
ből. 

b) Célkitűzés. — Felrajzolok a táblára egy ké-
pet. Ma erről fogunk beszélgetni. Figyeljetek 
és mondjátok, hogy mit rajzolok. 

(Minden betű tanítását megelőző kis elbeszé-
lésben benne van a hangforrás, a fonomimikai 
jel, a jelképnek felhasználható tárgy, melynek 
neve feltétlenül a tanítandó hanggal, illetőleg 
betűvel kezdődik. Sok hangnál tökéletesen si-
kerül az összpontosítás, de ha kissé erőltetett 
is, ne ijedjünk meg, mert a gyermek játékos 
képzelete ilyenkor is megkönnyíti munkánkat. 

Minden mesét a táblára rajzolok. A rajz a 
lehető legegyszerűbb. Olyan, hogy mindenki azt 
mondhassa rá: „Ezt én is le tudom rajzolni!" 
Sőt egyenesen arra törekszem, hogy azt a gyer-
mekek is utánozhassák. Az osztatlan iskola sok 
csendes foglalkozására gondolok. 

Mindig színes krétát használok. A színek be-
szélnek. Ezen a képen is elmondják a sárguló 
falevelek, hogy ősz van. A piros, fehér, zöld 
színű zászló ujjongva mondja, hogy magyar 
zászló vagyok! stb.) 

* Igen értékes eljárás. Régebben már ábécés-könyvünk 
is jelent meg ebben az alakban. A költséges nyomás azon-
ban alkalmazását megakadályozza. (Szerk.) 
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Tárgyalás. 
a) A kép rajzolása. 

llnii Ha inni i,i/milj 11 I ni I ni I ,u I Jllh, I 

b) A mese. A hang és kézjel megerősítése. 
A gyermekek mondják: A képen iskolásgyer-

mekek mennek az erdőbe. Az első zászlót visz. 
A tanítóbácsi útközben magyaráz. (Egy-két 
.kérdéssel rajzközben is állandóan fokozom az 
érdeklődést.) — Miről magyarázhat a tanító-
bácsi1? — Milyen fa van az erdőben? Szeretné-
tek ti is ott járni? Képzeljétek, hogy az erdő-
ben járunk. Ez itt Pisti, ez meg Nagy Jancsi. 
Egymás kezét fogja Juliska és Ilonka. Lélegez-
zünk jó mélyen a friss erdei levegőből. (Ismét 
segítek a gyermekeknek, hogy mozgást, életet 
vigyek az egyszerű vonalak közé.) Egy kis szél 
is lengedez. Lengeti a zászlót. Ösz van A fa-
levelek zizegve hullanak: z-z-z. 

(A beszélgetésnek vége. A hang már megvan, 
annak elmélyítése következik.) 

A levelek hullását utánozom az ujjaimmal, a 
gyermekek is mutat ják. A z hangoztatását és 
kézjelhez kapcsolását többször ismétlik a 
gyermekek. Velük hangoztatom én is, hogy a 
tiszta hang maradjon a fülükben. Ezt addig 
ismételjük, míg a gyermekek önállóan is tisz-
tán hangoztatják a z hangot. 

c) Az új hang felismerése. 
— Gyermekek, vigyázzatok, mert mindenféle 

hang jelét mutatom és közte lesz az ú j is. Hogy 
is hullanak a falevelek? z-z. — Azután kéz jel-
lel mutatom a tanult hangokat, miközben a 
z hang jelét is belevonom. A gyermekek han-
goztatják azokat a hangokat, melyeket kézjellel 
mutatok. Addig gyakoroljuk, míg a z hang fel-
ismerése gyors és biztos lesz. 

d) Szavak olvasása kézjelről. 
— Most pedig egy szót sem szólok, gyermekek, 

hanem mutatom, hogy mit gondolok, olvassátok 
el a kezemről és hangosan mondjátok, amit mu-
tatok. (Itt a hangok összevonását gyakorolta-
tom és hozzászoktatom a gyermekeket ahhoz, 
hogy a hangokat addig hangoztassák, míg az 
utánavaló hang jelét nem mutatom. Így köny-
nyen észrevétetem már ezen a fokon is a rövid 
és hosszú magánhangzókat és mássalhangzókat. 
A nehezen hangoztatható mássalhangzóknál rá-
vezetem tanulóimat arra, hogy a rákövetkező 
magánhangzóval együtt hangoztassák, például: 
tü-kőr, ga-bo-na stb.) A hangok és kézjelek egy-
másba folynak. 

Mutatom kézjellel a következő szavakat, szó-
magyarázatot is adva. A gyermekek hangosan 
mondják és kézjellel is muta t ják: őz (hol él?), 
víz (ha megfagy, mi lesz belőle?), réz (mi készül 
belőle?), méz (melyik állatka gyűj t i össze?), 
tűz (ne játszunk vele, miért?), evez (hol?), őriz 
(mit?), zene (mikor szól?), zizzen (mutassátok: 
z-z-z). En Istenem, őrizz ez estén is! — Hogyan 
kérjük erre Istent? — Imádkozunk. — Az egész 
mondatot kézjelről olvassák a gyermekek. Ha 
időm van, már itt is hangokra bontatom a sza-
vakat. Félórás tanításnál csak akkor kerül erre 
sor, mikor az iskolai táblára írok, vagy a gyer-
mekek az irkába írnak. 

A nyomtatott betű. 
a) A jelképből a nyomtatott betű alakítása. 
(A jelképnek választott tárgy neve mindig az 

ú j hanggal kezdődjék. Így meglevő ismerethez 
kapcsolódik az ú j anyag s a ráemlékezés köny-
nyebb és biztosabb. Más betű tanításánál töké-
letesebb is lehet a hangforrás, fonomimikai jel, 
jelkép és betű összpontosítása, de éppen azt 
akarom szemléltetni, hogy ez is elfogadható. 
A z betű alakja a gyermeket a lengő zászlóra 
fogja emlékeztetni s amint a betűre néz, tuda-
tában felmerül a zászló neve és már mondja 
is, hogy z.) 

— Eddig a z-nek csak a hangját hallottátok. 
Most lerajzolom a képét is. (Lerajzolom a zász-
lót a kézzel, amely tartja.) 

— Mit rajzoltam, gyermekek? — Zászlót. — 
A zászlóból csinálok z betűt. (Piros krétával, 
jó erős vonalakkal a z a lakját illesztem rá.) 
A gyermekek nyomban mutat ják a kézjelet és 
hangoztatják a z-t. — Mi lett a zászlóból? 
— z betű. — Mihez hasonlít a z betű? — Zászló-
hoz. — (A zászló jelkép mellé még egy-két piros 

z-t rajzolok, ezeket is muta t ják és hangoztat-
ják. A megfelelő vonalközbe is rajzolok piros, 
nyomtatott z-t.) 

A gyermekek i rkájukba is rajzolnak nyomta-
tott z betűt. 

b) A nyomtatott betű felismerésének gyakor-
lása. 

A fenti olvasótáblán, vagy a táblán keresik 
az ú j betűt. Újításomnak megfelelő fali olvasó-
táblákat szerkesztettem. De lehet a táblára is 
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felrajzolni a már tanult betűket fehér krétával, 
az ú j betűt, ezúttal a 2-t pedig többször, a többi 
betű között piros krétával. Így: 

t v z e s o é z z i r z n z u m z c ü ő z . 

c) Olvastatás. 
Táblára irt szöveg olvasása. 

Mikor már a felismerés biztos, egész rövid 
szöveget rajzolok a táblára. A szavakat a gyer-
mekek szétbontják hangokra és ők mondják be 
írás közben, hogy milyen betű következik. I t t 
is az ú j betű, vagyis jelen esetben a z piros 
vagy narancssárga színű, csak az utolsó mon-
datban egyszínű a többi betűvel. így az ú j betű 
a lakja élesen kiemelkedik, a gyermekek érdek-
lődve nézik, örömmel muta t ják: itt is egy piros 
betű, ott is. Ez mind z. Azután nézik, milyen 
betű van előtte, milyen van utána. Olvassák, 
semmi nehézség, az lij betűt rögtön felismerik, 
a régieket meg úgyis tudni kell. — Szómagya-
rázat itt sem marad el. A fokozatok betartása 
megkívánja a „szósalátát", amint azonban le-
het, mindjár t egy tárgykörből vett kis szöveget 
adjunk. Tehát a gyermekek bemondása szerint 
rajzolom: őz, űz , ű - z i, v í z , t ű z , ő - r i z, 
z e - n e , ü - z e - n e t , n é - n é m r é z - ü s t ö t 
v e t t , v i z e t m e - r í - t e t t é s t ű z - r e t e t -
t e , ő í z - m o s é s e - r ő s . A gyermekek ol-
vassák a tábláról, kézjellel kísérik. Ezután a 
könyv szövegét olvassák a gyermekek. (Újítá-
somnak megfelelő abc-könyvet is szerkesztet-
tem, de bármely más, használatban levő könyv 
szerint is haladhatunk.) 

Az írott betű ismertetése. 
a) Az írott betű származtatása. 
— A nyomtatott z betűt már tudjuk rajzolni, 

olvasni, de írni is szeretnénk. Figyeljétek meg, 
hogyan lesz a nyomtatott z betűből í rot t z 
betű. 

(Nagy alakban lerajzolom a nyomtatott z be-
tűt, piros krétával ráírom az írott z-t.) 

— Nézzétek, milyen vonalakból lett az írott 
z betű? (A táblán mutatom, majd külön is fel-
tüntetem az alkotó vonalakat.) A gyermekek 
mondják: jobbra dülő és kis hullámvonal. Ol-
vassuk el és mutassuk a kézjelet. í r j unk a le-
vegőbe z betűt: jobbra fel, kicsit kereken le, 
kereken fel, r a j t a vissza le, kicsit r a j t a vissza, 
kereken le, kereken fel. í r j u k mutatóujjunkkal 
a padra is. Esetleg krétával is. í r j u k behúnyt 
szemmel. Egy-két gyermekkel feliratom a nagy 
táblára és mindannyian í r ják az irkába. 

Szavak íratása. 
— Mondjátok és kézjellel mutassátok, milyen 

hangokat hallani ' a következő szavakban: íz, 
őz, zúz, víz, réz, ziz-zen, te-réz vi-zet i-vott. 
(Miközben a sza-vakat a gyermekek hangokra 
bontják, már írom is a táblára. S mint a nyom-
tatott betűnél, úgy az írottnál is, az ú j betűt 
piros krétával írom. Ennek az eljárásnak az 
írásnál az az előnye is megvan, hogy a betűk 
kapcsolását világosan lá t ja a gyermek.) Az írott 
szöveget is elolvassák. 

Begyakorlás. 
Tollbamondás után a gyermekek is írnak egy-

két szót. Az olvasókönyvben elolvassuk az írott 
szöveget. Végül csendes foglalkozás alatt gya-
korolják az írást. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Az Egyetemes Tanítógyűlés naplója. Wani-
tsek Rezső szerkesztésében nemrég hagyta el a 
sajtót a IX. Egyetemes Tanítógyűlés naplója. 
A nagy gonddal összeállított könyv felöleli a 
magyar tanítóság nagy szellemi megmozdulá-
sának minden részletét. Kimerítően tájékoztat 
az egyetemes gyűlés előkészítő munkálatairól 
s egész terjedelmében közli az előadók: Ekamp 
Nándor, Sugár Béla és Ormós Lajos előadásait 
és határozati javaslatait . Az ízléses kiállítású 
könyv értékes összefoglaló ra jzá t adja a nép-
oktatásügy mai állapotának s elénk t á r j a 
mindazon törekvéseket, amelyek megvalósítá-
sát a magyar tanítóság a nemzeti újjászületés 
előfeltételének tekint. A naplót a IX. Egyete-
mes Tanítógyűlés tagja i díjmentesen kapják 
kézhez. Bolti ára: 2-— P. Megrendelhető az 
Egyetemes Tanítószövetség központi irodájá-
ban, Budapest IV, Magyar-utca 38. 

Dunántúli Népművelő. A folyóirat hű tükre 
ragyogó országrészünk, a kultúrában gazdag 
Dunántúl szép magyar lelkének. A most meg-
jelent július—augusztusi kettős szám csupa 
olyan közleményt tartalmaz, ami a tanítói és 
iskolai közélet fejlesztésére jó hatással lehet. 
Vezető cikkében Dezső Lipót sürgeti a nép-
művelési törvényt, melytől a pedagógiai világ 
sokat remél. Tamás József a magyar könyv-
napról elmélkedik igen tanulságosan, majd a 
lap terjedelmesen foglalkozik a vasvári nép-
művelési előadói tanfolyammal, melyről érde-
kes fényképfelvételeket is közöl. Csorba Tibor 
„Nemzedékváltás a népművelésben" és dr. 
Tunner Károly „Szombathely népművelése" 
címen ír t cikkén kívül a lap népművelődési elő-
adásokat tartalmaz, melyek különféle társa-
dalmi kategóriák szellemi igényeinek és szük-
ségleteinek felelnek meg és többnyire a falu 
világának életét tükrözik. 

Nemzetnevelés. Az augusztus 15-én megjelent 
legutóbbi számot Kocsán Károly szerkesztő 
„A szentek ú t ján" c. hangulatos cikke nyi t ja 
meg. A pedagógiai rovatot Németh Lajos „Szó-
lás és hozzászólás" című élénk cikke tölti be. 
„A magyar nyelv tanításáról a kisebbségi is-
kolában" c. cikket Vág István írta. Megható 
képet olvasunk a lapban a negyven évet szol-
gált öreg tanító csöndes búcsúzásáról, mellyel 
iskolájától és hivatásától megválik. Az egyesü-
leti életről bő tudósítás van a lapban, melynek 
Hirek rovata is nagyon élénk. A lapszámhoz 
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csatolták a Szent István-Társulat kiadványai-
nak terjedelmes könyv- és árjegyzékét is. 

A Székelység. A szerény kiállítású külső alatt 
lángoló magyar haza- és fajszeretet jellemzi a 
Szépvizi Balázs Béla szerkesztésében megjelenő 
havi folyóiratot, melynek augusztusi száma is 
következetesen hű marad a székelység törté-
nelmi hagyományaihoz, vagyis általában a szí-
vós, kitartó, szilárd székely lélek szelleméhez. 
Az ú j szám illusztrációi is errevalók. A cím-
lapon Zajzoni Rab István arcképét közli, mely-
hez a lap végén rövid életrajzát adja a „Bör-
töndalok" lánglelkű költőjének, aki Táncsics 
Mihály barát ja és elvtársa is, de sorsának is 
hasonló osztályosa volt. Majd közli a folyóirat 
a Boldogasszony Anyánk kezdetű ősmagyar 
egyházi ének szövegét és kottáját, Csiki szé-
kely krónikát, Aranka György jegyzeteit, az 
1919-i oláh perfidia és az olasz-abeszin ügy ak-
táit, följegyzéseit az erdélyi katolikusok üldöz-
tetéséről, történelmi emlékeket az 1919-i időkből 
és Szépvizi Balázs Béla mélyreható tanulmá-
nyát a keleti kultúráról. 

Pestvármegyei Népművelés. Augusztus—szep-
temberi kettős száma gazdag tartalommal je-
lent meg. Vezető cikkét dr. Nevelős Gyula mi-
niszteri tanácsos írta. Szép cikkében teljes tá-
jékoztatást nyúj t arról, hogy milyen legyen a 
jó népművelési előadás. Azután Nádos Zoltán 
dr. „A gyermek lelkivilága" címen, Szirák Fe-
renc a nép gondolkozásáról és beszédéről, 
Hollóné Hatos Kornélia a néphímzések gazda-
sági jelentőségéről, Horváth Károly pedig a 
magyar Alföldről írt tartalmas tanulmányt. 
„A Szent Jobb viszontagságai" címen szép 
népművelési előadást, továbbá a lapokról és 
könyvekről ismertetőt és kritikát, gróf Kegle-
vich Gyulától és soproni Schmidt Elektől cik-
ket s a Hirek változatos rovatát találtuk még 
a folyóirat eme legújabb számában. 

Katholikus Iskola. Vezető helyen közli Bara-
bás András elnöki megnyitóbeszédét, melyet a 
szekszárdi egyesületi közgyűlésen tartott s 
melynek lelkes hangja nagy hatást tett. Szép 
tudósítás van a pécsi tanítóképző 25 év előtt 
végzett növendékeinek összejöveteléről és a 
tanítói lelkigyakorlatokról és érdekes Ferenczy 
József grabóci tanító cikke is az énektanítás 
pedagógiájáról. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

Mooseheart, a gyermekek városa 
A természettudományok kutatóinak legalább 

is az az egy nagy előnyük van a nevelőkkel 
szemben, hogy teljesen elkülöníthetik azt az 
atomot, sejtet vagy mikrobát, amelyet tanul-
mányozni óhajtanak s ezen a módon ügyelhetik 
meg különféle reakcióit; míg a nevelők csak 
napi öt-hat órán át, a tanévnek alig kétszáz 
napján keresztül gyakorolhatnak közvetlen ha-
tást növendékeikre s a többi időn át a család-
nak, a játszótársaknak és már társas csopor-
toknak kénytelenek átengedni a nevelést, akár 

kedvező, akár hátrányos is ez a gyermekek 
fejlődésére. Ezzel magyarázható a nevelőknek 
az a régi kívánsága, hogy legyen végre olyan 
iskolájuk, intézetük, ahol necsat uralkodó, ha-
nem szinte kizárólagos befolyást gyakorolhas-
sanak a gondjaikra bízottaknak egész alakít-
ható életkorán keresztül, ahol ellentétes, gátló 
körülményektől menten végezhetik irányító, kí-
sérletező, megfigyelő, ellenőrző munkájukat. 

A gyermektanulmányozásnak ily ideális tele-
péül szolgál a Mooseheart (etjsd giúszhát), a 
gyermekek városa, amely 1200 holdnyi terüle-
tén, saját iskoláival, templomaival, kórházai-
val, postahivatalával, bankjával, üzleteivel, 
rádióállomásával nyolc-tíz esztendőre terjedő, 
csaknem tökéletes ellenőrzési lehetőséget bizto-
sít az ott elhelyezett sok-sok gyermeknek testi-
lelki fejlődése, táplálkozása, pihenése, játéka, 
tanulmányi előmenetele, ruházkodása, erkölcsi 
ós szellemi légköre felett. A különféle épületek, 
játszóterektől és ligetektől megszakítottam mint-
egy húsz holdat foglalnak el, tíz hold esik a 
tejgazdaságra, erdőre és virágoskertekre, vagy 
25 holdat tó borít, pompás alkalmat nyúj tva 
számos vízisport gyakorlására, míg a többi te-
rület konyhakertekre, gyümölcsösökre és szántó-
földekre oszlik, amelyek a bentlakók élelmi-
szereit szolgáltatják. 

A népesség mintegy 1700 fő, ebből háromszáz 
az oktató- és felügyelő-személyzeté, a jobbadán 
teljesen vagy félárva gyermekek száma pedig 
1300—1400 között mozog, egyévestől egészen a 
18-ik, kivételesen a 19-ik éves korig. Az Egye-
sült Államok fehérbőrű népességének minden 
faja és mindenik állama képviselve van közöt-
tük. Csak testileg-szellemileg ép gyermekeket 
vesznek föl, — a nyomorékokról és rendellene-
sekről másutt gondoskodnak, — így a fölvételt 
egyheti elkülönítés alatt folyt orvosi és pszicho-
lógiai vizsgálathoz kötik. Aki pedig bekerült 
ebbe a hatalmas intézetbe, az ott maradhat 
tanulmányainak teljes befejeztéig, amikor is 
visszakerül abba a községbe, amely fölvétette 
s amely aztán foglalkoztatásáról is gondoskodik. 

Az egészségügyi szolgálat a profilakszison, a 
betegségek megelőzésén nyugszik, védőoltások-
kal, az életkorhoz és egészségi állapothoz mért 
táplálkozással, minden testi-lelki tünetnek ala-
pos megfigyelésével. Ennek a gondosságnak 
tulajdonítandó, hogy a telep halálozási arány-
száma kedvezőbb bármely más közületénél. 

A gyermekek életmódja. Nem és kor szerint 
elkülönítve, húszával élnek apró házikókban a 
gyermekek, a kisebbek képzett óvónők felügye-
lete alatt és megfelelő segédszemélyzet támo-
gatása mellett, a nagyobbak ellenben minden 
házimunkát maguk kötelesek végezni s az ő 
otthonaikban csak egy-egy házianya ügyel a 
rendre. A lakószobák berendezése a gyermekek 
ízlésére van bízva, teljes szabadság honol ru-
házkodás dolgában is, az egyetlen megszorítás, 
hogy aki valamely befektetésbe bocsátkozik, 
annak költségét saját keresményéből fedezze 
(az idősebb növendékek munkakötelesek s ezért 
csekély bért kapnak). Az élelmezés alapja a 
tejgazdaságból kikerülő tej, ebből meghatáro-
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zott mennyiségnek fogyasztása kötelező. Test-
gyakorlás, szabad levegő, szórakozás és vidám 
munkálkodás szolgál az egészség és a kedély 
ápolására. 

Az iskoláztatás alapelve, hogy a kivétel nél-
kül szegénysorsú gyermekek részére tisztán 
gyakorlati irányú oktatást kell nyújtani, amely-
nek birtokában a növendékek majdan megélhe-
tésüket biztosíthatják. A nevelésnek négy pil-
lére: általános műveltség, hivatásos kiképzés, 
kezdeményezőképesség, társas felelősségérzet. — 
A kisdedóvóban és az elemi iskolában arra tö-
rekszenek, hogy a valóságban mutassák be a 
természetet, a gazdálkodást, az üzleti és ipari 
életet, a magán és községi háztartást. — A felső 
nép- és középiskola mellőzi a latin nyelv és az 
ó- és középkori történelem tanítását, ezzel szem-
ben nagyobb súlyt helyez a fogalmazásra és az 
irodalomnak, Amerika természeti kincseinek, a 
polgári jogoknak és kötelességeknek, a köz-
gazdaságtannak, valamint az iparnak és keres-
kedelemnek ismertetésére. Az intézet végzett 
növendékei ekként híjával maradnak ugyan 
némely elméleti tudnivalónak, de viszont kellő 
tájékozottságot szereznek korunk számos ak-
tuális problémája felől és bizonyos gyakorlati 
életbölcseletre tesznek szert. 

A hivatásos kiképzés a felső nép- ós közép-
iskolai tanulmányokkal párhuzamosan folyik: 
délelőtt iskola, délután műhely vagy bolt. 
A felső népiskola négy féléve alatt mindenik 
fiú és leány négy foglalkozáscsoporttal köt is-
meretséget, hogy ellenőrizhesse hajlamait és 
képességeit. Középiskolába léptére mindenkinek 
legalább is ideiglenes foglalkozást kell vállal-
nia. Fiúk 27, leányok 23 mesterségben válogat-
hatnak. Minden föltétel adva van rá, hogy a 
növendékek a kiválasztott foglalkozásban ala-
posan kiképezzék magukat. 

A kezdeményezőképesség fejlesztésére már a 
kisdedóvóban is gondot fordítanak: mindenki 
vezetőszerephez juthat a játékokban. A nagyobb 
gyermekek szunnyadó képességeit különös figye-
lemmel kísérik és alkalmat nyújtanak azok ki-
fejtésére. Zene- és énekkar, bohóctársaság, vi-
tatkozóklub, színtársulat, rádióelőadások, atlé-
tika, sportok, kirándulások tömérdek lehetősé-
get adnak az érvényesülésre. De a legelső a 
kötelességteljesítés, a becsületes munka, a vá-
lasztott hivatás szeretete, amire a gyermekeket 
nevelik. 

Mooseheart nem törekszik zsenik termelésére. 
Jól tudja, hogy még a legtökéletesebb intézmé-
nyek sem adhatnak tehetséget, legföljebb fej-
leszthetik azt. A tehetség az örökségnek, nem 
pedig a környezetnek a terméke. A jó átlag el-
érése a cél s ezt máris sikerült megközelíteni, 
amennyiben 900 végzett növendéke a legkülön-
félébb életpályákon becsülettel megállja a he-
lyét. 

Szociális felelősségérzet. A kezdeményező-
képesség kifejlődése rendszerint maga után 
vonja az egyéni felelősségérzet fölébredését, 
ami viszont a társas felelősségérzetnek az 
alapja. Erre az összefüggésre építenek nemcsak 
az iskolában, hanem a közös otthonokban és a 

játszótereken is: igyekeznek megértetni a gyer-
mekekkel, hogy minden viszonylatban egyedül 
ra j tuk áll a boldogulás és a siker, hogy igazi 
eredmény csak teljes nekifekvéssel és mások 
jogainak tiszteletbentartásával érhető el. En-
nek a gyakorlati irányú erkölcsi nevelésnek 
tudhatni be, hogy az intézetből kikerült i f jú-
ság szépen boldogul az életben és mintaszerűen 
teljesíti állampolgári kötelességeit. 
Education (Boston). 

Rudolph M. Binder, 
a newyorki egyetem tanára. 

Francia tanügyi lapokból. 

Jellemnevelés 
Mindannyian meghatározott élettani disz-

pozíciókkal: vérmérséklettel és adott pszicholó-
giai hajlamokkal: meghatározott lelki alkattal 
jövünk világra. E kétféle diszpozíció közt van 
bizonyos egybefüggés, amelyet az ember vele-
született jellemének hívunk. 

Viszont megvan hozzá a képességünk, hogy 
némely hajlamainkat megerősítsük, másokat el-
nyomjunk: ha kellő figyelmet és erélyt fejtünk 
ki, módunk nyílik rá, hogy kifaragjuk saját 
személyiségünket és magunk neveljük a jelle-
münket. 

Hogy ezt elérjük, először is nem szabad fity-
málnunk az élet- és egészségtani szabályokat s 
a testnevelést. Egyikkel sem mehetünk sokra 
a másiknak segítsége nélkül. Vérmérsékletünkre 
főként táplálkozásunk szabályozása út ján gya-
korolhatunk hatást, kerülve például a szertelen-
séget; ugyanerre vezet a pihenésnek, az alvás 
idejének helyes megállapítása is, szükség ese-
tén pajzsmirigykivonatnak a használata. A 
gyermek lelki alkatára akként biztosítjuk a 
legkedvezőbb befolyást, ha őt a leginkább meg-
felelő környezetbe helyezzük: a túlérzékeny kis-
dedet például agilis, tevékenykedő társak közé, 
ahol eleinte ugyan bizonyára szenvedni fog, de 
később buzdító példát merít, utánoz, vizsgál-
gat ja saját természetét és végül is örvendetes 
átalakuláson megy keresztül. 

A gyermek jellemére azzal kezdjük a hatást, 
hogy rászoktatjuk: kerülje a tisztátalanságot, a 
durvaságot, keresse inkább a vidám, szeretetre-
méltó társakat. Később kiválasztott jó olvas-
mányokhoz jut tat juk, majd rávezetjük a költé-
szet s a művészet szépségeinek élvezésére. A jel-
lemnevelés további eszközei: az értelem fejlesz-
tése, az emlékezőképesség gyakorlása, a képze-
let szárnyalásának egyengetése, az ítélőképes-
ség és igazságérzet munkáltatása. Ugyanezt a 
célt szolgálja az alkalomnyujtás a tevékenyke-
désre, a szunnyadó tehetségek érvényesülésére. 

Kérdés már most, hogy ha a nevelő mindezt 
végrehajtotta, vájjon megtett-e minden tőle tel-
hetőt? Korántsem, mert még hátra van a leg-
fontosabb: bele kell oltania a vágyat mindenik 
növendékébe, hogy saját erőfeszítésével maga 
akar ja befejezni saját jellemének a kiképzését. 
Erős, elszánt akarat nélkül csak közepes ered-
ményt lehet elérni. A történelem világosan mu-
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tatja, mennyire megrontotta a népek jellemét 
az erőkifejtéstől való irtózat, a munka meg-
vetése és a könnyű megélhetés hajszolása; mi-
helyst üt a hanyatlás órája, elernyednek az 
energiák és senki sem vállalja önként az el-
kerülhetetlen áldozatokat. Ugyanez a helyzet az 
egyénnél is. Ha tunya s még csak ahhoz sincs 
akaratereje, hogy saját maga kovácsolja a 
maga jellemét, az események á r j a okvetlenül 
elsodorja. Jól mondották a hajdani stoikusok, 
hogy a bölcs voltaképen atléta, aki engedelmes-
kedni kénytelen a maga belső sugallatának. 

Olykor hajlandók vagyunk szem elől tévesz-
teni, hogy az engedelmesség is a jellemnevelés-
nek egyik tényezője. Az engedelmeskedés az 
akarat meghajlása a szükségesség előtt, az en-
gedelmeskedés szabályalkotás. De itt fontos 
megkülönböztetést kell tennünk. A brutális, za-
bolátlan kényszernek kitett i f jonti személyiség 
elsatnyul vagy téves irányba siklik; azt az en-
gedelmességet, amelyet joggal várhatni el a 
gyermektől, jóakaratú, megfontolt, tisztánlátó 
és szilárd akaratnak kell irányítania. 

Ezenfelül szükséges még alkalmat nyújta-
nunk a gyermeknek, hegy bizonyságot adjon 
kezdeményezőképességéről és gyakorolja magát 
az elhatározásban, a döntésben, ami erősíti, szi-
lárdí t ja a jellemét. Szoktassuk hozzá növendé-
keinket, hogy maradjanak hívek elhatározásaik-
hoz, azzal a szilárdsággal, amely néha közel áll 
a nagysághoz, de mindig megadja a méltóságot. 

Ez volna hát minden1? Még mindig nem! 
Ahhoz, hogy az embernek jelleme legyen, hogy 
kialakuljon életének az az egységessége, amely 
a jellemnek a föltétele, bensőséges életre kell 
alkalmasnak lennie. Descartes és Malebranche 
ajánlása már rég feledésbe merült, hegy mielőtt 
cselekednénk, szálljunk magunkba, de ha már 
cselekszünk, tegyük ezt félelem nélkül, az ön-
magán uralkodó léleknek a szabadságával. Jó-
részt ennek a feledékenységnek tulajdoníthatni 
mai nyughatatlanságunkat és a gyakori meg-
hasonlást az értelem s az erkölcsi érzés között. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1935 júliusi szám. 
M. Hen on. 

Német tanügyi lapokból. 

A népiskola és a községi múzeum 
A „Paedagogischer Führer" legutóbbi szá-

mában Anton Schuttes (Hohenau, Ausztria) 
hosszabb cikkben foglalkozik a népiskoláknak 
a muzeális értékű régiségek és kultúrtörténeti 
emlékek gyűjtésében való fontos szerepével. 

Minden községben, ha még oly kicsi is, lehet 
és legyen is községi múzeum. Erre szükség van 
egyrészt a helyi vonatkozású különféle régi-
ségek megtartása és megismertetése, másrészt 
a hazai művészet és természeti emlékek vé-
delme s végül az i f júság képzése és nevelése 
nagymértékben az a veszély, hogy a régi javak 
megsemmisülnek, vagy a zsibárushoz kerül-
nek, de azért már eddig is sok dolog eltűnt, 
amit évekkel ezelőtt, főként pedig a háború 
előtt még meg lehetett volna menteni. Már 

ezért is szükséges tehát, hogy minél előbb 
meginduljon mindenütt a különféle múzeális 
tárgyak gyűjtése. 

Hogy milyen legyen és milyen ne legyen a 
községi múzeum, arra nézve a szerző a követ-
kezőket a jánl ja a kérdés iránt érdeklődők 
figyelmébe: 

A községi múzeum ne legyen a nagytömegű 
műkincset és régiséget felhalmozó nagyvárosi 
múzeumok utánzata, ne legyen raktára az ál-
talános tudományos becsű és nagyértékű ritka 
leleteknek, ne legyen csupán idegeneket vonzó 
érdekesség, de ne legyen rendezetlen lomtár, 
vagy a népnek nehezen hozzáférhető ritkaság-
gyűjtemény sem. Ellenben legyen a hazai i f jú-
ságnak és a felnőtteknek egyaránt alkalmas 
eszköz a művelődésre, legyen a hazai mult 
emlékeinek gyűjteménye és kiállítóhelye, jut-
tassa kifejezésre a szülőföldnek népművészeti, 
történeti, tájképi és természeti sajátosságait, 
nemkülönben a község kultúrtörténeti fejlődé-
sének menetét; nyújtson a falusi népnek ked-
ves tartózkodási helyet, ahol otthonosan érzi 
magát és örömmel gyarapít ja ismereteit. 
Végül adjon a községi múzeum ösztönzést a 
falusi népnek a nagyobb városi múzeumok lá-
togatására és általában a maga továbbképzé-
sére. 

Bár az utóbbi követelmény soknak és elér-
hetetlennek látszik, mégis el lehet képzelni, 
hogy a községi múzeumot végül is a hazasze-
retetre való nevelés hatékony eszközének 
fogja tekinteni. A falusi természetes élet zárt-
ságában az ősök világának varázsa erősebb, 
mint másutt, éppen ezért a gyűjtő munkának 
is nagyobb a vonzó hatása a falusiakra, akik 
a gyűjtött tárgyakban a maguk világának 
egy-egy darabját látják s ezért azok könnyen 
válnak szellemi és lelki tulajdonukká. 

A felnőtteket általában nehéz valami ú j 
eszmének és mozgalomnak megnyerni, különö-
sen nehéz a falun, ahol az iskolát még mindig 
nem tudják kellőképen értékelni. Ha azonban 
biztosítjuk a gyermekek közreműködését, ak-
kor kilátásunk van az eredményes munkára. 
A szerző a maga községének múzeumát csak-
nem kizárólag a tanítványai segítségével 
hozta létre. Természetesen szükség volt arra, 
hogy a gyermekeket előbb ránevelje a hazai 
tárgyak helyes értékelésére. Meg kell a gyer-
mekeknek világosan mondani, hogy mit hoz-
hatnak, vagy nagyobb darabokból mit bizto-
síthatnak a múzeum számára. Kezdetben elég 
általánosságban megjelölni, hogy milyen tár-
gyakra tar t igényt a múzeum s nagyon kívá-
natos ezt körlevél út ján a tanulók szüleivel és 
rokonságával is közölni. Az ilyen körlevél-
ben meg kell jelölni azokat a tárgyi köröket, 
ahonnan a múzeumot táplálni lehet. 

A gyermekek érdeklődésének felkeltése és a 
felnőttek segítségét kérő körlevél aligha té-
veszti el a hatását, s hamarosan megindul a 
különféle tárgyak gyűjtése és beszolgáltatása. 
Az eleinte válogatás nélkül elfogadott tárgyak 
azonban rendszeres beosztásra és áttekinthető 
csoportosításra várnak, s ezt a munkát éppen 
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úgy a tanítónak kell vállalnia, mint a gyűjtés 
megindítását és irányítását. A múzeumban 
való elhelyezésre alkalmas tárgyakat legjobb 
a következő három csoportba beosztani: 1. tör-
ténti és néprajzi tárgyak, 2. földrajzi tárgyak, 
3. természetrajzi tárgyak. Ezeken a főcsopor-
tokon belül alcsoportokat kell felállítani, hogy 
az egész anyag jól áttekinthető és tanulságos 
legyen. Az első csoporton belül kapnak helyet 
a történelemelőtti leletek, régi bútorok és 
egyéb házi felszerelési tárgyak, a régi házi-
ipar eszközei, az ősi falusi életre vonatkozó 
emlékek, a halász, vadász- és pásztoréletből 
való tárgyak, régi világítási eszközök, öltöze-
tek, pénz- és értékgyüjtemény, mezőgazdasági 
eszközök, régi kéziszerszámok, régi fegyverek, 
a világháborúból való emléktárgyak, okleve-
lek, vallási vonatkozású tárgyak, régi köny-
vek, térképek, iratok, levelek, képek és fény-
képek a községről, épületekről és személyek-
ről, végül népművészeti tárgyak. A földrajzi 
főcsoport egyes alcsoportjaiba kerülnek a 
szülőföldről készült térképek és reliefek, az 
éghajlatra, időjárásra és vízállásra vonatkozó 
táblázatok, továbbá a termelést szemléltető 
különféle tabellák, grafikonok, összeállítások. 
A természetrajzi csoport bemutat ja a szülőföld 
földtani viszonyait, állat- és növényvilágát, 
ipari és gazdasági terményeit. Ha ezenkívül 
exotikumokat is ki akarunk állítani, ezek a 
tárgyak olyanok legyenek, hogy hűen tükröz-
zék vissza az idegen népek sajátosságait. 

Nem kétséges, hogy falun a tanító a leghi-
vatottabb a községi múzeum megteremtésére 
és az iskola a legalkalmasabb hely a kivitelre. 
Mindenütt akad egy üres sarok vagy szekrény, 
ahová a gyermekektől összegyűjtött tárgyakat 
el lehet helyezni, de ott van az iskolai szertár 
is, ahol ideiglenesen elférnek a múzeumnak 
szánt dolgok. Az iskolai múzeumi gyűjte-
ményének alapját már az első tucat gyűj töt t 
tárggyal megvethetjük, s ha ezzel felkeltettük 
a gyermekek érdeklődését, már megy a dolog 
szinte magától. Így lassanként az iskolai gyűj-
temény olyan nagy és változatos anyagra tesz 
szert, hogy elérkezik az ideje a községi mú-
zeum megszervezésének. Mindenesetre nagy 
nehézséget jelent a megfelelő helyiség kérdése, 
mert a legtöbb község nem tud, vagy nem akar 
alkalmas házat, vagy szobát rendelkezésre bo-
csátani, ahol a gyűjteményt szemléltető mó-
don ki lehetne állítani. Ilyenkor a tanítónak 
az a feladata, hogy a falusi lakosságot, de 
elsősorban az elöljárókat minél gyakrabban 
figyelmessé tegye a gyűjteményre és őket a 
helyiség rendelkezésrebocsátásának szükséges-
ségéről meggyőzze. Erre a legjobb mód a ki-
állítás. Ha már együtt van a megfelelő gyűjte-
mény, az iskolai év végén meg lehet rendezni 
az első bemutató kiállítást. Kívánatos a mú-
zeumi gyűjteménnyel együtt a tanulók mun-
káit is bemutatni, mert így a szülők könnyeb-
ben kaphatók a kiállítás megtekintésére. A ki-
állítás céljaira a tantermet használhatjuk fel, 
a fa lakra és a falak mellé tolt padokra he-
lyezve a kiállítási tárgyakat. Minden tárgy 

mellett rövid, de világos magyarázat legyen, 
s az egyes csoportokat nagyobb táblák jelöljék. 

A kiállítást úgy kell összeállítani, hogy a 
látogató a komolyságot és szeretetet lássa a 
kiállításnak úgyszólván minden darabján. 
A gondos kézzel rendezett kiállításon a szülő-
föld különlegességeinek képe még a közönyö-
seket is megkapja, ha azután a mértékadó sze-
mélyeket meggyőzzük arról hogy a kiállítás 
nemcsak a község értékes régiségeit őrzi meg, 
hanem benne a falu apraja-nagyja fontos mű-
velődési tényezőt is nyer, akkor a gyűjtést ve-
zető tanító bizonyára megkapja a község ré-
széről a kellő támogatást további munkájához. 
Ezután már megindulhat az állandó múzeum 
berendezése. Szükséges azonban, hogy a ta-
nító, — mielőtt ehhez a munkájához hozzá-
fogna — előbb alaposan tanulmányozza néhány 
város múzeumát, hogy megtanulja a tárgyak 
kiállításának és általában a helyes múzeum-
rendezésnek a módját. A kisebb községi mú-
zeum berendezése természetesen könnyebb do-
log, csak a r ra kell ügyelni, hogy az egész 
anyag és annak elrendezése a helyi szempon-
toknak megfelelő legyen. Így jobban alkal-
mazkodhat tulajdonképeni hivatásához, neve-
zetesen, hogy szemléltető helye legyen az i f jú-
ság és a nép nevelésének és bármikor fel lehes-
sen használni a tanítás céljaira. 

TUDOM ANY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Magyar tudósok a magyar olvasóknak. A ma-
gyar tudományos élet és a magyar közönség 
között a közvetítő szerepére vállalkozott a 
Búvár, a természettudományos gondolkodás 
egyedülálló képes magyar folyóirata. Most meg-
jelent ú j számában ezt a kulturális tevékeny-
ségét a legtökéletesebben teljesíti, amikor ér-
dekesnél érdekesebb cikkeket közöl. Budapest 
hévvizeit ismerteti Kunszt János dr., a 
vitorlás repülés problémájával foglalkozik Stef 
Tibor, az ismert repülő, a nyári hőséggel kap-
csolatban a jéggyártás technikáját magyarázza 
meg Reis Pál mérnök. Bizonyára mindenkit 
fog érdekelni Jáki Gyula tar talmas tanulmánya 
a vérátömlesztésről, Leopold Lajos tanulságos 
cikke a konjunktúra természetéről és kihatásai-
ról, Erdélyi Sándor vegyészmérnök cikke a 
petróleumot pótló szénolajakról, míg a lap ki-
tűnő szerkesztője, Lambrecht Kálmán, a mün-
cheni Deutsches Museum tízéves tevékenységé-
ről számol be. A Búvár ú j száma eseménye a 
magyar tudományos életnek s a közönség csak 
hálával fogadhat ja ennek a nagyszerű folyó-
iratnak a megjelenését. 

Aa egyke kérdése. írta: Máday István dr. 
egyetemi m.-tanár, idegorvos. Benedek László 
dr. egyetemi ny. r. tanár előszavával. Ennek a 
valóban aktuális könyvecskének a megírásához 
széleskörű és alapos tanulmányra volt szükség, 
amit a szerző igen lelkiismeretesen végzett. Az 
első fejezetben a szerző számokban muta t ja ki, 
a legalaposabb statisztikai tanulmányok alap-
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ján, hogy az egyes országokban — különösen 
Magyarországon — miként alakul az egyke kér-
dése. Bizony szomorú kép, amit ebből a fejezet-
ből kapunk. Gondolkozóba kell ennek ejtenie 
minden politikust, lelkészt, tanítót. A többek 
között k imutat ja a szerző, hogy minél nagyobb 
a birtok, minél vagyonosabb a család, annál 
kevesebb a gyermek. Statisztikai adatok alap-
ján kimutat ja , hogy nálunk a szegényebb föld-
mívesosztály a legszaporább. 

A második fejezetben az egyke okait vizs-
gálva, azokat biológiai, gazdasági, politikai, 
jogi és közgazdasági, társadalmi, valláserkölcsi 
és nevelési szempontok szerint csoportosítja. 
Fejtegetései igen sok értékes gondolatot nyúj-
tanak. Az egyke okozói közül különösen kettőt 
emel ki a szerző. Az egyik a gazdasági okok, 
amelyek többnyire mindkét szülőre hatnak. Mert 
a nyomortól félnek s a jólétre vágyakoznak, 
azért nincs a családban gyermek. A másik a 
kényelmi ok, mely elsősorban az anyát t a r t j a 
vissza attól, hogy a gyermekekkel s ezek neve-
lésével járó munkát és lemondást vállalja. 

A harmadik fejezetben az egyke-veszedelem 
elhárításával foglalkozik a szerző s a teendőket 
a következő szempontok szerint csoportosítja: 
Jogi orvosszerek. I t t igen érdekesen mutat rá 
arra , hogy a kinevezéseknél és előléptetéseknél 
a többgyermekes családfenntartókat kellene el-
sősorban előléptetni; az örökösödési jogot meg 
kellene változtatni s a magzatelhajtást szigo-
rúbban kellene büntetni. A gazdasági orvos-
szereknek a telepítést, a lakóházhoz való jutta-
tást s az anyagi támogatást a ján l ja a szerző. 
Szociálpolitikai vonatkozásban ú j népesedés-
politikai, család- és gyermekvédelmi tevékeny-
séget kíván a szerző. Egészségpolitikai védelmi 
eszközöknek az anya- és csecsemővédelem, va-
lamint az orvosképzés tökéletesítését kívánja a 
szerző. Művelődéspolitikai szempontból a nő-
nevelés gyökeres reformját , családneTjelési is-
kolák felállítását, az egyházi missziós munkát 
és a népművelés hatásosabb keresztülvitelét 
a jánl ja . Az általános teendők között azt kívánja 
a szerző, hogy minden olyan rendeletet és tör-
vényt, amely a családra vonatkozik, korszerűen 
dolgozzanak át. (A könyv megrendelhető a „Stu-
dium" könyvesboltjában. Budapest, Kecskeméti-
utca 8. Ára: 80 fdlér.) 

Fischer Jú l ia : Nevelési gondolatok Bessenyei 
György munkáiban. Igen érdekes és értékes 
szolgálatot tett Fischer Jú l ia azzal, hogy a 
XVIII . század szellemi életének egyik leg-
nevezetesebb alakjának, Bessenyei Györgynek 
munkáiból összegyűjtötte és könyvalakban ki-
adatta a nagy magyar író és gondolkozó neve-
lési gondolatait. 

Kevesen szóltak még eddig arról, hogy Bes-
senyei maga sem tulajdonított lírai és drámai 
szárnypróbálgatásainak fontosságot, hanem azo-
kat a munkáit tar tot ta értékesebbeknek, ame-
lyeknek emberjavító, erkölcsnemesítő célzata 
volt. Er re már Toldy Ferenc is ügyelnieztette 
a tudományos világot. Imre Sándor is Besse-
nyei munkáinak ezt a részét t a r t j a értékesebb-
nek. 

A szerző szépen és érdekesen vezeti végig az 
olvasót Bessenyei gondolkozásának alapelvein. 
Rámutat arra, hogy a nagy gondolkozó művei-
ben kifejezésre jut, hogy elégedetlen volt ön-
maga és a nemzet műveltségi állapotával szem-
ben s hogy műveiben határozott vonalként lát-
szik meg a javítás szándéka és a felelősség ér-
zése. Kibontakozik munkáiból a^ nemzet kultu-
rális haladásából való hit, az újítások szüksé-
gességének megérzése, de a forradalmi változ-
tatások elítélése. Mindezeket a szerző igen érté-
kes fejtegetésekben s Bessenyei munkáiból vett 
idézetekkel bizonyítja. Ezekből világosan bon-
takoznak ki Bessenyei gondolkozásának nevelő, 
ember- és nemzetjavító gondolatai. Megtudjuk, 
hogy ő erősen hitt az ember és a nemzet 
alakíthatóságában, javításában. Határozottan 
szembeszáll Rousseau kultúraellenes felfogásá-
val és azzal az állításával, hogy a régi primitív 
emberek jobbak voltak a maiaknál. Igen érde-
kes, hogy Bessenyei visszautasítja Rousseau-
nak azt az érvét is, hogy a tudomány a nem-
zeteket ősi bátorságából kivetkőzteti, mert ha 
az igaz lenne is, inkább kívánja, hogy „a tudo-
mányok kiterjedése Európában minden nemzet 
kezéből kivegye az öldöklő fegyvert és baját 
ne vérrel, karddal, hanem tentával, pennával 
igazítsa, minthogy három-négyszáziezer ember 
öldökölje magát 10—20 esztendeig folytában 
1—2 csónak nádmézért, kávéért, melyet az 
amannak Indiából hazájába vinni nem enged". 

A szerző könyvében világosan kimutatja, hogy 
Bessenyei a történelem megfigyeléséből és is-
meretéből meríti a haladásban, fejlődésben való 
bitét, azért olvasmányai és írásai is nagyrész-
ben történeti tárgyúak. De annyira szükséges-
nek ta r t j a a folytonos változást, fejlődést és 
annyira tisztán l á t j a a javulás, művelődés le-
hetőségét, annyira elítéli a forradalmi újí tást . 

Bessenyei gondolatain tovább halad a szerző 
s kimutatja, hogy a nagy gondolkozó hitt az 
ember alakíthatóságában, a nevelés lehetőségé-
ben, azért hangoztatta, hegy az ember termé-
szete az érzelmi és értelmi meghatározottság. 
Jól tudta, hogy íigy az egyes, mint a nemzet 
nevelésének vannak lehetőségei és határai , kor-
látai. Meg van győződve arról, hogy a nevelés 
nem tehet mindenkit egyenlő okossá, sem er-
kölcsössé, de ugyanilyen határozottan az a vé-
leménye is, hogy nevelés nélkül a legerősebb-
nek született lélek is ösztöneinek rabja és ér-
zései, indulatai által vezettetik. 

Megtudjuk a könyvből, hogy Bessenyei nagy 
érdeklődéssel vizsgálta az emberi természetnek 
az egyes életkorokkal együtt járó változásait is. 
Ezzel a kérdéssel különösen „A természet vi-
lága" című munkájában foglalkozik. 

Érdekes, hogy Bessenyei a nevelés fogalmát 
ós célját is igyekezett meghatározni. Az igaz, 
hogy nem rendszeres tudományossággal, hanem 
gyakorlati érzékkel kereste, hogy mi is az a 
nevelés s mi annak a célja. 

Fischer Júl ia könyvéből megtudjuk, hogy , 
Bessenyei konkrét nevelési elvei „Tariménes 
utazása" című munkájából bontakoznak ki. 
Ennek a regénynek tulajdonképeni cselekménye 
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az, hogy mint alakul át Tariménes, ez a jófejű, 
de műveletlen i f jú a Totcposzban látottak ha-
tása alatt művelt, világlátott férfiúvá. A szerző 
kivonatosan ismerteti „Tariménes utazásá"-nak 
tartalmát s éhből világosan látjuk, hogy melyek 
azok a nevelési elvek, amelyeknek érvényesíté-
sét Bessenyei az i f júság nevelése közben szük-
ségesnek tar t ja . 

Hogy a nőnevelésről mit tar t Bessenyei, azt 
az „Anyai oktatás' -ból ismerhetjük meg, ainely-
lyel Fischer Júl ia részletesen foglalkozik mű-
vében, igen találó idézetekben és hozzájuk fű-
zött fejtegetésekben. A nagy gondolkozónak a 
nemzetnevelésre vonatkozó nézeteit is tömören 
és a maga teljességében ál l í t ja össze a szerző. 

Az egész könyvön meglátszik az alapos és 
komoly tanulmány. A könyv megjelenésével a 
szerző nagy szolgálatot tett pedagógiai irodal-
munknak. (A könyv a szegedi M. Kir. Ferenc 
József Tudományegyetem Pedagógiai Intézeté-
nek „Értekezések" c. sorozatában jelent meg.) 

Harcoljunk Nagymagyarországért. Irta: vitéz 
Faragó Ede. Budapest, 1935. Megrendelhető a ki-
adónál: Balla Dezsőnél, Budapest, XI., Horthy-
Miklós-út 154. Ára 50 fillér. 

Ez a 32 nyomtatott oldal terjedelmű köny-
vécske a magyar gyermek önnevelésének, ön-
tevékenységének illatos csokorba gyűj töt t kin-
csesháza. Vitéz Faragó Ede, országos vezető 
cserkésztiszt kézen fogja a gyermeket s végig-
vezeti az erkölcsi nevelés virágos útjain, amely-
nek minden pici területére rálehelte magyar 
cserkészlelkületét. Elgondolásai azon az elven 
épültek fel, hogy az erkölcsi cselekedetek gya-
korlásaival válik a gyermek olyan ember-
típussá, akinek minden cselekedete egy-egy 
tégla Nagymagyarország újjáépítésének mun-
kájában. De vezette az az elgondolás is, hogy 
a jó cselekedetek gyakorlásával kiaknázza a 
gyermek öntevékenységét s ezt vonzó, a gyer-
mek lelkületének, fejlődési fokának megfelelő 
alakban áll í t ja a magyar jövő kicsi palántái elé. 

A könyvecske fedőlapján rúdjával Nagy-
magyarország területére ékelt címeres ország-
zászló, magasra vonva, hogy a gyermek lelké-
ben ez a gondolat éljen: „Ügy dolgozok, olyan 
leszek testben és lélekben, hogy munkám nyo-
mán a mi gyönyörűséges hárem színünk, címe-
rünk hirdesse, hogy a magyar élniakarás a fel-
támadáshoz vezet, s hogy csak akkor lesz boldog 
a magyar, ha félárbocról magasra vcnja nem-
zeti lobogónkat az én munkám, mindnyájunk 
munkája." 

Végigvezeti a gyermeket a szeretet, a máso-
kon segíteniakarás, a jótettek, az igazmondás, 
engedelmesség, a kitartás, a rend, u takarékos-
ság, az ügyesség stb. gyakorlásainak útjain, 
amelyek mind, mind egy-egy tégla Nagy-
magyarország felépítéséhez. 

Ennek az ismertetésnek a keretében nem rész-
letezhetem az egész könyvecske anyagát, csupán 
nagy vonásokban vázoltam a szerző ideális ma-
gyar lelkéből fakadt elgondolásokat, célkitűzé-
seket, amelyek könyvecskéjének megírásánál 
vezették. Mégis bemutatok a tizenhat fejezetből 
egy-kettőt. Például a szeretet gyakorlata, A szö-

veggel szemben egy szív rajza. Abban magyar 
motívumú virágcsoportosítás. Összesen 35 virág. 
Valahányszor a gyermek a jóság egy-egy gya-
korlatát tényleg elvégezte, a szívben egy-egy 
virágot kiszínezhet, vagy színes papírból ki-
vágva azt leragaszthatja. Egy-egy jósággyakoT-
lást a szülő vagy vezető igazol. Mennyi önmun-
kásságra, öntevékenységre serkenti a gyerme-
ket csak ennek az egy fejezetnek, a jóságnak 
gyakorlása is! De a virágok ügyes színezésével, 
leragasztásával fejleszti a gyermek forma- és 
szépérzékét is. Mennyi örömöt vált ki a kör-
nyezet lelkéből. S a 35 jósággyakorlás elmélyíti 
a gyermek lelkében a jó iránti érzéket, amely-
nek nyomán mindig törekedni fog a jóra. 

A második fejezet az elvégzett jótettek gyűj-
tésére serkenti a gyermeket. Azokat lejegyzi s 
szülőjének, vezetőjének bemutatja. Ennél a fe-
jezetnél az a meggyőződés vezette a szerzőt, 
hogy aki kicsi dolgokban is megtanul segíteni 
másokon és magán is, az nagyobb jótettek felé 
törekszik s azzal — amint a szerző í r j a — a jó 
Istennek is szolgálhat és hazájának is javára 
válik. 

A többi fejezet hasonló elgondolású. Az utolsó 
— ,,Összetartásban az erő!" — mintegy össze-
foglalja azt a munkát, amit a gyermek a köny-
vecske segítségével végzett. 

Ez a kis könyvecske a gyermek számára író-
dott. De szükséges, hogy a tanító, a cserkész-
apródvezető vagy a szülő olvassa, hogy így — 
mielőtt a gyermek kezébe ad ja — érezze azt a 
nagy célt, amit a szerző a magyar gyermek 
nevelése, a magyar jövő érdekében el akar érni. 
Szükséges hogy annak használatát a gyermekek 
előtt megismertesse s lelkesedjék is azokért a 
célokért, amiket a szerző magyar lelke a gyer-
mek öntevékenységén alapuló nevelés érdeké-
ben kitűzött. 

A cserkészapródcsapatokban ez a könyvecske 
bizonyár;* meleg fogadtatásra, termékeny ta-
la j ra talál s nem lesz apród, aki nem fogadja 
kedves kísérőjének, tanácsadójának, jó pajtásá-
nak, amely megóvja a rossztól s elvezeti a jó-
cselekedetek mezejére. De éppen olyan jó ba-
r á t j a lesz nem-cserkész gyermekeinknek is. 
Fiúknak, leányoknak egyaránt. Nem a vakáció-
ban csupán, hanem az egész tanév folyamán. 
Aki már a nyári szünidőre adta ki gyermekei-
nek a kis könyvecskét, öröme lesz az élmények-
ben, a beszámolásokban, amiket a gyermekek 
a nyár folyamán feljegyeztek. 

Ennek a munkának ellenőrzése, figyelemmel 
kísérése ir.unkát fog róni a tanítóra, de az ered-
mények fölött érzett lelki öröm ezért bőségesen 
fog kárpótolni mindenkit. 

Azzal a szeretettel ajánlom kartársaim figyel-
mébe Faragó Ede lá' munkáját , amilyen szer 
retettel azt nevelői munkánk fokozottabbá, ered-
ményesebbé tételére megírta. 

Jó munkát! Halmos Péter. 

Ha másokat jóságra akarunk nevelni, nincs 
más tanácsom, mint hogy előbb önmagunkat 
kell jókká tennünk. Mathias Claudius. 



17, SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 659 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Die Erziehung. Szerk. A. Fischer, W. Flitner, 

Th. Litt, H. Nohl, E. Spranger. 1935 ápr., máj. 
Kiadja Quelle & Meyer, Leipzig. 

Adjuk a nagyobb tanulmányok és íontosabb 
cikkek gondolatmenetét. A tanítás elméletének 
problémái (Fr. Blattnertől): a nép lelki rétege-
tődzésének felismeréséből indul ki és annak 
természetes rangsorát igyekszik a népnek szel-
lemi egészsége érdekében érvényesíteni. A népi 
élet a maga eredetiségében, közvetlenségében 
a gyermek körül lezajló és a gyermekhez ve-
zető életben nyilatkozik meg, ami fontos ada-
tokat szolgáltat a nép struktur-pszichológiájá-
nak megismeréséhez. Ebben a szülők járnak 
elől, amikor két erő: visszaemlékezés és pro-
duktivitás szerepel, ami a szülőket (felnőtte-
ket) is á ta lakí t ja és megteremti az igazi ne-
velés lehetőségét. Ebből fakadnak a tanítás tu-
datos vezetésére irányuló következmények: 
minden életkor számára megfelelő tar talmakat 
kell készenlétben tar tani vagy alkotni. A „Vom 
Kinde aus" elvnek egyoldalú és szélsőséges ér-
vényesítése tévedésekre csábíthat, mert a gyer-
mek nem kezdet, hanem tag, nem alkotó, ha-
nem a hagyomány hordozója: hatékony és ele-
ven szellemi élet csak akkor jöhet létre, ha azt, 
amit örököltünk, megszeretjük, elsajátí t juk, át-
alakítva továbbfejlesztjük. Az internátus ok* 
mixit a jellemképzés székhelyei (E. Herzog): 
rövid" történelmi visszapillantás után ku ta t j a 
azokat a sajátos lehetőségeket, amelyeket az 
internátusok a jellemképzés és világnézet ki-
alakítására nézve nyújtanak. Az előbbire Fri tz 
Künkelnek a cselekvésben, tettekben meg-
nyilatkozó „alkalmazott, dialektikus jellem-
tanát" t a r t j a irányadónak: ennek elméleti tí-
pusait felsorolja és gyakorlati példákon szem-
lélteti (306—08. 1.). Az internátusba lépő gyer-
mek eddigi környezetéből, elszigeteltségéből ki-
esik és három élmény hatása alá kerül: egye-
dülvalóság (Vereinzelung), közösség és totali-
tás, amelyek kölcsönösen befolyásolják egy-
mást. Ezeken kell az igazi nevelőnek a gyer-
meket tudatosan, megértően átsegíteni az ön-
nevelés dialektikájának megindításával, aminek 
érdekében életkorok szerint kisebb csoportok-
ban kell őket tömöríteni és egy-egy nevelő alá 
helyezni, miközben a felsőbb osztályok alkal-
mas növendékei felelősséggel teljes vezetőknek 
alkalmazhatók (Jugend soll durch Jugend er-
zogen werden). Valamennyi csoport tagjai t a 
közösség érdekében megnyilatkozó harcias szel-
lemmel kell megtölteni, amire nézve a szerző 
egy derék labdarugócsapattal való összehason-
lítást alkalmazza. A jellemképzés főcélja, hogy 
a kiskorú én-ségét aTöbbség javára legyőzze 
(nicht Ichhaftigkeit, sondern reifende Wir-
haftigkeit), ezt pedig akkor ér jük el, ha a veze-
tést és önfejlődést (Wachsenanlassen) együtte-
sen alkalmazzuk és helyes összhangba hozzuk. 

* Szerzőnk az internátus és alumneum helyett a Heim-
schule elnevezéssel él. mert szerinte otíAoniskola van leg-
maradandóbb hatással a gyermek lényére. 

Az ember és kapcsolatai (Bindungen) (Franz 
Klatt): a filozófia, pedagógia és pszichológia 
hármas szemszögéből vizsgálja az ember életé-
nek folyását. Az első és legerősebb kapcsolat a 
(boldog) gyermekkor, amelynek emléke az egész 
életre kihat: ez alapí t ja meg bizalmunkat a 
világba és emberekbe; még balsorsban is az 
életnek erre az anyai ősalapjára eszmélünk. 
Az élettel való kapcsolatot nap-nap után át-
éljük; ilyen váltakozó lekötöttségek: születés-
halál, nappal-éjjel, az évszakok, virág-termés, 
levés-elmúlás, szeretet és szeretvelevés. Kötve 
vagyunk a földnek elemi erőihez és a csillagok 
járásának ritmusához. E külső megkötöttségek-
hez járul a fejlődés folyamán a belső szellemi 
energiáknak váltakozó emelkedése és csökke-
nése: a kettő között nincs átmenet, csak ugrás , 
amely akarást és elhatározást követel és mi-
nél korábban gyakorlandó. Ez a szellemi meg-
kötöttség függőséget jelent az emberi közössé-
gekkel és a történelmi hagyományokkal szem-
ben és személy feletti jellegénél fogva átvezet 
a politikai emberhez és neveléséhez, amelyre a 
vezetésre és alárendelésre alapozott nevelő-
csoportok vannak hivatva: „A szellemi vezetés-
nek és alárendelésnek titka a takarékosság." 

A közösségi szellem tiszta eredetéhez való 
visszatérés. Adalék a szellemképzés és iskola-
alakítás elméletéhez. (W. Flitner:) A közösség-
ből indul ki, amelynek tar ta lma feltétele és 
célja a nevelőmunkának. A Vizsgálat-a nem az 
egyénből indul ki, sem pedig az iskolának ha-
gyományos vagy megszerkesztett fogalmából, 
hanem a nevelésnek a közösség követelte fel-
adatából. Ebből vezeti le a beilleszkedésre irá-
nyuló igyekezet mellett azt a mélyebb törek-
vést, amely a serdülő nemzedéket a valódi kö-
zösségi szellem hordozójává igyekszik tenni. 
Ebből a követelményből az iskolára az a kü-
lönleges feladat hárul, hogy a közösségi szel-
lem eredeti forrásait fe l tár ja és azokba iskolá-
zás ú t ján az i f júságot módszeresen bevezesse, k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter intézke-
dése a tanítóság összeférhetetlensége ügyében. 

Minthogy a két évvel ezelőtt életbeléptetett 
olasz királyi rendelettörvény értelmében most 
már az összes volt községi tanítóság is állami 
tisztviselők kötelékébe tartozik, a miniszter jo-
•lak látta rendeletileg szabályozni a tanítói hi 
ftatással kapcsolatban a mellékfoglalkozásokból 
származó összeférhetetlenség kérdését. Az erre 
vonatkozó, minap megjelent miniszteri rende-
let többek között kimondja, hogy a tanítói ál-
lással, mint állami tisztviselő állásával nem 
egyeztethető össze valamilyen magáncégnél 
vagy testületnél és általában kereskedelmi vagy 
iparvállalatnál való működés, akár igazgatói, 
akár igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag-
ság, vagy más munkakör vállalása, tekintet 
nélkül arra, hogy részesül-e a? illető munká-
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jáért díjazásban a szóbanforgó vállalat részé-
ről vagy sem. Nemkülönben meg van t i l tva a 
tanítóságnak mindennemű olyan foglalkozás, 
amely a miniszter vagy az illetékes hivatal-
főnök véleménye szerint nem egyeztethető össze 
hivatalbeli kötelességeivel vagy hivatásának 
tekintélyével. Nem vállalhat továbbá a tnuíto 
olyan tevékenységet, melyet felettes hatósága 
valamely okból közérdekből nem tart meg-
engedhetőnek. Ellenben betölthet a tanító a mi-
niszter vagy az illetékes hivatalfőnök engedé-
lyével tisztséget a maguk a tisztviselők részé-
ről alapított szövetkezetekben; úgyszintén azon 
esetben sem forog fenn összeférhetetlenség, 
hogy ha a tanító olyan vállalatnál vagy üzem-
nél nyer megbízatást, amelyben az állam maga 
is — részvények révén — érdekelve van. Végül 
a tanító megválasztható, felettes hatóságának 
engedélyével, szakértőnek vagy döntőbírónak is. 

A tanítóság Poroszországban. 
Poroszország szükséglete tanítókban évi kerek 

4000-re emelkedett. Ennek kielégítése érdeké-
ben 1935 húsvétjától kezdődően a tanítóképzés 
számára rendelt főiskolák hallgatóinak és tan-
erőinek létszámát felemelték és az utóbbiak 
támogatására intézetenként 12 asszisztenst is 
alkalmaznak, akik tanári működésük mellett a 
népiskolában heti 11—14 órában tanítanak is. 
A politikai jelleg hangsúlyozásával nagy súlyt 
vetnek, főleg a történelem tanításában, a fa j i 
és népi ismeretekre. A neveléstudományban 
erősebben domborodik majd ki a történelmi-
politikai irány, míg a lélektan háttérbe szorul. 

Az olasz tanítóság a népkönyvtárak szolgála-
tában. 

A mult hónapban megjelent királyi rendelet-
törvény úgy intézkedik, hogy a tanítói oklevél 
éppúgy, mint bármely középiskolai végzettség, 
feljogosítja birtokosát a népkönyvtárak tiszt-
viselőit kiképző tanfolyamok látogatására. E 
tanfolyamok ingyenesek és az ezek végzése után 
teendő vizsgálatok könyvtárvezetői, illetőleg 
könyvtárosi állás betöltésére képesítenek. 

Törökország az analfabétizmus ellen. 
A török kormány javaslatot terjesztett a tör-

vényhozás elé, amelynek értelmében csak azok 
a polgárok köthetnek házasságot, akik írni és 
olvasni tudnak. Ezzel kapcsolatban, az eddigi 
esti analfabétatanfolyamon felül, külön iskolá-
kat állítanak, amelyekben a házasulandók az 
olvasást és írást elsaját í thatják. 

Az olasz kir. nemzetnevelésügyi minisztérium 
legújabb Évkönyve. 

Most jelent meg az olasz nemzetnevelésügyi 
minisztériumnak 1935. évre (a fasiszta korszak 
XII I . évére) vonatkozó évkönyve (Annuario). 
Az 1700 oldalra terjedő vaskos kötet a minisz-
térium személyzetének és ügyosztályainak s az 

összes a lá ja tartozó fő-, közép- és alsófokú is-
kolákra és valamennyi kultúrintézményre vo-
natkozó adatokat kimerítően tartalmazza. A ki-
tűnően szerkesztett könyv áttekintését a betű-
rendes, továbbá a tartományok és személynevek 
szerint összeállított hármas mutató igen meg-
könnyíti. Az olasz nemzetnevelésügyi miniszté-
rium évkönyTve a római Isti tuto Poligrafico 
Dello Stato kiadásában jelent meg. 

Játékterek Bulgáriában. 
A bolgár gyermekvédelmi szövetség 1929-ben 

mozgalmat indított gyermekjátszóterek felállí-
tása érdekében. Ezeknek száma akkor 2 volt, 
ma újabb 28 van előkészületben. A résztvevő 
gyermekek száma 3700-ról 17.576-ra ugrott fel. 
A játékokat 136 monitor vezeti. 

H Í R E K 
Magyar tanár külföldi előadása. Kovács Ernő 

pápai áll. tanítóképzőintézeti tanár, aki Német-
országban hosszabb tanulmányúton van, Frei-
burgban a német tanítók felolvasóülésén „Ma-
gyarország mai helyzete" címen előadást tar-
tott, melyet a többszáz főnyi hallgatóság nagy 
lelkesedéssel fogadott és az előadót melegen 
ünnepelte. 

A Kc.zművelődési Rádió-Előadássorozat szep-
temberi műsora. Minden vasárnap délután 
félőt órakor Budapest I. állomásán, szeptember 
hó folyamán a következő előadások hallhatók: 
Szeptember 1-én dr. Leiden/rost Gyula kir. fő-
igazgató, ismert tengerkutató „Keringő a kék 
Adrián" címmel ta r t előadást a régi magyar 
tengerről, a Quarneróról és Fiúméról. A törté-
nelmi rész mellett, melyben megemlékezik 
Szent Lászlóról, Kálmán királyról, az Anjouk-
ról meg Mátyás király hadvezéréről, Magyar 
Balázsról, hangulatos képet ad az elveszett 
magyar kikötővárosról, a ciuarnerói halász-
életről és a tenger állatvilágáról. Szeptember 
8-án Bodor Aladár, a kitűnő tollú író „Vég-
váraink hőseiről" olvas fel, idézve a török idők 
megpróbáltatásait, Tinódi krónikás énekeit, 
Balassa l í rá já t és Zrínyi Miklós hatalmas 
Zrínyiászát. Szeptember 15-én egy égetően 
aktuális kérdés kerül műsorra: dr. Gesztelyi 
Nagy László, a Tisza-Dunaközi Mezőgazdasági 
Kamara igazgatója „Az Alföld öntözéséről" fog 
beszélni. Az elvíztelenedés okairól, a vízszabá-
lyozásokról, Széchenyi terveiről, majd a meg-
oldás lehetőségeiről, az artézi kutak felhaszná-
lásáról és egyéb olcsó és azonnal keresztül-
vihető megoldásról ad tanulságos tájékoztatást. 
Szeptember 22-én Rátz Kálmán sz. kiv. őrnagy, 
országgy. képviselő, publicista vet „visszapillan-
tást a világháborúra'', ismertetve annak okait, 
a háború kitörésének előzményeit, a politikai 
és gazdasági érdekellentéteket, a felelősség kér-
dését, a hadi események rövid áttekintését, 
majd a háború elvesztésével bekövetkező békét, 
a magyar nemzetiségi kérdést, a pánszlávizmus 
és dákoromán mozgalom eredetét. Szeptember 
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29-én újból aktualitás következik, amennyiben 
„Az időjárás és a gazdák" címmel dr. Sávoly 
Ferenc íőmeteorológus, a Mezőgazdasági Mú-
zeum h. igazgatója tar t előadást. Az éghajlat 
és az időjárás az a két tényező, melynek a 
mezőgazdaság közvetlenül alá van vetve. Az 
éghajlat határozza meg a termények kiválasz-
tását és az állatfajokat, míg az egyes eszten-
dők terméshozadéka az időjárástól függ. Ezt a 
kockázatot, bár céltudatos beosztással bizonyos 
fokig védekezhetik, minden gazdának vállalnia 
kell. 

Kérelem a népies növény- és állatnevek gyűjtésére. 
Az Országos Néptanulmányi Egyesület és a Magyar 
Nyelvőr megbízta Beke Ödön ismert nyelvtudóst a 
magyar növény- és ál latnevek etimológiai szó tá rának 
kidolgozásával s m á r föl is dolgozta a régi és népies 
nyelvanyag nyomta tásban megjelent részét. Munkaköz-
ben azonban kiderült , hogy sok területről egyáltalán 
nincs, vagy alig van megbízható anyaggyűj tés , azért 
szükségesnek ta r t juk , az egész ország területére ki-
te r jeszkedő gyűj tésnek a megindulását . Kér jük tehát, 
szíveskedjék följegyezni, hogy azon a vidéken hogy 
nevezi a nép az egyes növényeket és ál latokat . Minden 
név följegyzése fontos, még a legközönségesebbeké is, 
így a ker t i és mezei, valamint erdei növények, fák, 
cser jék, gombák, az ál latok közül az emlősök, mada-
rak, halak, bogarak stb. nevei. Mindenütt fö l jegyzendő 
a falu, puszta (megye) és város neve és a kiej tés is 
megjelölendő. Nélkülözhetetlen az illető növény és állat 
tudományos meghatározása s amennyiben ez nehézsé-
gekbe ütközik, szakember t kell erre vonatkozólag meg-
kérdezni. A tudományos cél érdekében legjobb volna 
nevükkel együtt a növényeket is gyűj teni (szár, levél 
és virág); a meghatározás t elvégeztetjük megfelelő 
szaktudósokkal . A neveken kívül é rdemes föl jegyezni 
a növényekhez és á l la tokhoz fűződő néphitet , baboná-
kat, orvosló erőt, szokásokat , já tékokat , m o n d ó k á k a t 

és versikéket, sőt a gyermekek adta neveiket is, mer t 
sokszor ezek fontos fölvilágosítást adnak a nevek ere-
detére nézve. A gyűjtés minél nagyobb mér tékben való 
megindí tása rendkívül fontos a nye lv tudományon kívül 
a n é p r a j z r a és a t e rmésze t tudományokra nézve. Az 
adatokat a következő címre kell küldeni : Dr. Beke 
Ödön, reá lg imnáziumi tanár, Budapest , VII, Rolten-
biller-utca 35, 1V'2(5. A megje lenendő m u n k á b a n a 
gyűj tők nevét minden ada tná l közölni fogják. Szíves 
közreműködését előre is hálásan köszöni az Országos 
Néptanulmányi Egyesület és a Magyar Nyelvőr szer-
kesztősége. 

„Amit a kutyáról tudni kell." Drozdy Gyula fő-
szerkesztő bőven ismertette l apunk korábbi számában 
az O. K. E. k iadásában megjelent „Amit a ku tyáró l 
tudni kell" című faliképet, amelyet a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr 4480/934. ein. számú rendelet-
tel az elemi iskolák részére segédtaneszközül engedé-
lyezett és beszerzésre melegen a jánlot t . Minthogy ezt 
a kiváló fal iképet, amely ki tűnően megtaní t mind-
azokra az egészségügyi szabályokra, amelyeket intel-
ligens embernek okvetlenül tudn ia kell, még nem 
minden iskola szerezte be, ismételten fe lh ív juk a taní-
tóság figyelmét ar ra , hogy szerezzék be e p lakátot . 
Kapha tó és beszerezhető az Országos Közegészségi 
Egyesületnél (Budapest, VIII, Eszterházy-utca 9. sz.). 
Ara: lécekkel 4 pengő, ugyanaz lécek nélkül 3 pengő. 
Értesülésünk szerint a fenti faliképet, amennyiben a 
szükséglendő mennyiség ellenértéke az O. K. E. 
20.551. sz. m. kir . pos ta takarékpénz tá r i csekkszámlá-
j á ra előzetesen befizettetik, úgy az egyesület portó- és 
csomagolási költség nélkül küldi el a plakátot nyom-
ban a pos ta takarékpénztár i értesítés után. 

Pályázati hirdetmény. 

A „Kécskei Kultúr Egylet" pályázatot hirdet gyermek-
sz índarab szövegére. A da rab tárgya a mesevilágból 
választandó, t é m á j a tel jesen tetszésszerinti. A da rab fel-
építésénél ügyelni kell arra , hogy a cselekmény egy 

T A X t G Y I M A P T Á B . 

— Szeptember hónap első felére — 
Szept. 1. (1927.) A románok a kiskiiküllőmegyei 

Szőkefalván a kat . és ref. népiskolákat be-
t i l t ják. 

Szept. 3. (1841.) Trefort Ágostont az Akadémia leve-
lező tagjává választ ja . 

Szept. 5. (1845.) Született Kovács La jos pedagógus, a 
debreceni taní tóképző igazgatója, a „Gönczy 
tanítóegyesület" elnöke, szakíró. 

Szept. 6. (1927.) Erdélyben és a szerb megszállott te-
rületeken az iskolai be i ra tkozások alkalmá-
val megint a „névelemzés" módszerével 
kényszerí t ik a magyar gyermekeket a szerb 
és román iskolákba. 

Szept. 7. (1872.) Trefort Ágostont kinevezik vallás- és 
közoktatásügyi miniszterré. 

Szept. 8. (1889.) Gyertyánfy István hírneves pedagó-
gusunk és szakírónk nyugd í jba megy. 

Szept. 9. (1849.) Született Boone Richárd amer ika i 
pedagógus, az indiániai tanítóegyetem igaz-
gatója. 
(1925.) Klebeisberg Kunó gr. a szentesi kat . 
nagygyűlésen bejelenti , hogy rövid időn be-
lül 7'/2 millió a ranykoroná t fog tanyai isko-
lák építésére fordí tani . 

Szept. 10. (1835.) Született Harris Vilmos Torrey ame-
r ikai pedagógus, tanfelügyelő és a st. louisi 
filozófiai társaság megalapí tó ja . Ö indí t ja 

t meg a „ Journa l of speculativ phi losophy" 

című első északamer ika i bölcsészeti folyó-
iratot . Képviseli Észak-Amerikát a brüsszeli 
nemzetközi pedagógiai kongresszuson. 

Szept. 11. (1723.) Hamburgban született Basedow János 
Bernát, a német oktatás- és nevelésügy nagy 
re formátora . 

Szept. 12. (1823.) Született Kern Armin német pedagó-
gus (Herbart- iskola) , a hallei tan í tóképző 
tanára , m a j d a berlini ipar iskola igazgatója. 
Hosszabb ideig szerkesztette a „Pädagogische 
Blät ter" c ímű szaklapot. 
(1899.) Budapesten megnyíl ik a második 
gyermekvédelmi kongresszus. 

Szept. 13. (1813.) Született Eötvös József br., v. vallás-
és közoktatásügyi miniszter. 
(185G.) Született Láng Mihály pedagógus, az 
eper jes i óvóképző igazgatója és szakíró. 
(1875.) Meghalt Ranolder János püspök, ki 
50.000 for int ta l megvetette a lapjá t a róla el-
nevezett intézetnek. 

Szept. 14. (1898.) Meghalt Büttner Frigyes Ágost, a 
drezdai vakok intézetének igazgatója. 

Szept. 15. (1860.) Született Guttenberg Pál pedagógus, 
a Szabad Lyceumnak, az University Exten-
sionnak, a parasztegyetemeknek legelső szó-
szólója és ezenkívül megalapí tó ja a kézi-
m u n k á r a nevelő országos egyesületeknek, 
melynek később igazgatója lesz. Egy érdekes 
műve van : Iskolai képek a jövó századból. 
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tárgy köré csoportosuljon s a darab cselekménye 3 fel-
vonásra megfelelően tagoltassék. A darab megírásánál 
mindenben irányadó legyen, hogy az gyermekszereplők 
részére íródott. 8—10 főszereplő köré csoportosítandók 
a kisebb szereplők s a darab statisztériája. A darab 
csak szövege egy gyermekoperettnek (daljátéknak), 
miért is feltétlen kellék, hogy az egész darabban leg-
alább 8—10 vers legyen. Már a tárgykör is előírja, 
hogy a kiállításra, nagy statisztériára (törpék, manók, 
tündérek stb.) gond fordíttassák. A darab terjedelme 
kettes gépírással számítva 30—35 oldal legyen. Az egye-
sület a legsikerültebb pályamunkát 50 pengő pályadíjjal 
fogja jutalmazni. A darabot megfelelő zenekísérettel ki-
egészítve később sajtó alá rendezteti, a szerzői jog tel-
jes épségbenhagyása mellett. A pályamunkák folyó évi 
december hó l-ig „Kécskei Kultúr Egylet" címmel Űj-
kécskére küldendők. A pályamunkákat gépírással név 
nélkül jelige alatt kell beadni. Mellékelni kell a szerző 
nevét tartalmazó és a pályamunkára felírt jeligét magán 
viselő külön zárt borítékot. Az érdeklődőknek egyéb 
felvilágosítást nyújt dr. Batka László népm. gondnok 
(Űjkécske, Fő-u.). 

Halálozás. Darai Lajos karcagi református 
tanító életének 23., tanítói működésének 3. évé-
ben, augusztus hó 23-án váratlanul elhunyt. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
63.958/1935. VI. sz. rendelete a magánnépiskolák 

megjelölése tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjé-

nek. 
Tudomásomra jutott, hogy egyes magánnép-

iskolák tulajdonosai intézetük megjelölésénél 
eltérnek a szabályszerű elnevezéstől, a kiadvá-
nyaikon, jelentéseiken és felterjesztéseikben 
használt nyomtatott szövegben, valamint bé-
lyegzőben nem említik, illetőleg nem jelölik 
meg a tulajdonos nevét, sőt az iskola elnevezé-
séből a „magán" jelzőt is teljesen elhagyják. 

Ez az eljárás egyrészt alkalmas arra, hogy 
az iskoláztató szülőket az iskola minősége vagy 
jogállapota tekintetében megtévessze, de oka 
lehet ez az eljárás másrészt annak is, hogy 
egyes magánnépiskolák a többiek rovására 
őket meg nem illető előnyökhöz jussanak. 

Felhívom ennélfogva Címedet, utasítsa a ha-
tásköri területén működő magánnépiskolákat, 
hogy kiadványaikon és bélyegzőiken, valamint 
az intézet elhelyezésére szolgáló épületen is a 
szabályszerű elnevezést használják. 

Budapest, 1935. évi augusztus hó 1-én. 
A miniszter helyett: 

dr. Szily Kálmán s. k. 
államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
64.693—1935. VI. szám alatt kelt rendelete az 
Orsz. Állatvédő Egyesület megszűnése tárgyá-

ban. 
I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a kecske-
méti kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjé-

nek, a budapesti és a szegedi kerület polg. isk. 
kir. főigazgatóságának, a polg. isk. tanárképző 
főiskola igazgatóságának, a felső kereskedelmi 
iskolák kir. főigazgatóságának, a felső keres-
kedelmi iskolai tanárképző-intézet igazgatósá-
gának, a tanító- és tanitónőképző-intézetek kir. 
főigazgatójának, valamennyi tankerületi kir. fő-
igazgatónak, a budapesti és pécsi középiskolai 

tanárképző-intézet elnökének. 

A Magyar Cserkészszövetség folyó évi ápri-
lis hó 18-án bejelentette, hogy az Országos 
Állatvédő Egyesület a Magyar Cserkészszövet-
ségbe beolvadt és hogy ezt a beolvadást a m. 
kir. belügyminiszter is jóváhagyta. 

Ennek a bejelentésnek alapján az Országos 
I f júsági Madárvédő Liga megalakítására vo-
natkozóan 1933. évi május hó 19-én 46.695/1933. 
VT. szám alatt kiadott rendeletemnek utolsó 
bekezdését hatályon kívül helyezem. 

Erről Címedet tudomásulvétel és további el-
járás végett értesítem. 

Budapest, 1935. évi augusztus hó 1-én. 

II . 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 

A fenti rendeletemet azzal a tiszteletteljes ké-
relemmel van szerencsém a Főtiszt. Egyházi 
Főhatóság nagybecsű tudomására hozni, hogy 
a bölcs főhatósága alatt működő iskolákra 
nézve hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1935. évi augusztus hó 1-én. 
A miniszter helyett: 

dr. Szily Kálmán s. k. 
államtitkár. 

Könyvengedélyezés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

4489/935. ein. sz. rendeletével Tiboldi József 
pestszenterzsébeti állami polgári iskolai tanár 
által kiadott „Dalos-zsebkönyvnek" az elemi, a 
közép- és középfokú, valamint a szakiskolák 
tanítói, illetve tanári könyvtárai számára való 
beszerzését engedélyezte. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Lörinczy Szabolcs: Tanévnyitás küszöbén. — Barabás 
András: Nemzetnevelés tartalma. — Dr. Neubauer Kon-
stantin: A VI. Főiskolai Világbajnokságokról. — Kaposi 
Károly: A természettan anyagával kapcsolatos mező-
gazdasági vonatkozások. — Sárosdy Kálmán: Szemlélte-
tés a beszéd- és értelemgyakorlatok keretéhen, az I. és II. 
osztályban. — Gyakorlati pedagógia: Móznerné Venczel 
Ilona: Olvasás- és írástanítás a népiskola I. osztályában. 
— Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iro-
dalom, művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi 
szemle. — Hírek. — Tanügyi naptár. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétknldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SZAVA község ref. iskolaszéke pályázatot hirdet nyug-
díjazással megüresedett osztatlan elemi iskolája kántor-
tanítói állására. Helyi javadalom 2 szobás lakás, föld, 
párbér, összesen 43 értékegység. Ezenkívül megfelelő 
államsegély. Tanítói, orgonista-kántori teendőkön kívül 
belmissziói, népművelési tevékenység, lelkészhelyettesí-
tés is kötelesség. Határidő megjelenéstől 21 nap. Sza-
bályszerűen felszerelt kérvényekhez újkeletű hatósági 
orvosi bizonyítvány és válaszbélyeg is melléklendő. 
Férfitanerők pályázzanak. Bemutatkozás, énekpróba 
szeptember 22. Költségmegtérítés nincs. Kérvények Ref. 
Iskolaszékhez, Szava (Baranya). (419) 

KÖTCSE rk. tanítói állására az egyházközség tanácsa 
pályázatot hirdet. Javadalom: 29 értékegység. Lakás 
természetben. 20 kat. hold föld. Kötelesség díjlevél sze-
rint. Az állás a Püspöki Kar rendelkezése szerint hár-
masjelölés alapján kerül betöltésre. Pályázati határidő 21 
nap. Kellő okmányokkal felszerelt, megcímzett, válasz-
bélyeggel ellátott kérvények Plébánia Hivatal, Karád, 
Somogy m. küldendők. Útiköltség nem lesz megtérítve. 

(420) 

CSAHOLC ref. elemi népiskolájához helyettes ének-
vezértanító szükséges. Pályázhatnak e hirdetmény hír-
lapi megjelenésétől számított 3 héten belül a presbité-
riumhoz intézett és minden melléklettel felszerelt, válasz-
bélyeggel is ellátott kérvénnyel erre az állásra úgy 
állami, mint egyházi törvények és rendeletek szerint 
minősített egyének. Kötelesség: énekvezéri, egyházjegy-
zői, tanítói teendők végzése hat osztályban a tiszántúli 
ref. egyházkerület tanterve szerint, és akadályoztatás 
esetén a lelkész szószéki helyettesítése. Fizetés a vonat-
kozó törvények szerint. Az állást a választás jogerőre 
emelkedése után azonnal el kell foglalni. Cím: Ref. lel-
készi hivatal, Csaholc, up. Jánk-Kisnamény. A presbi-
térium. (421) 

KISKUNFÉLEGYHÁZA város rk. egyházközsége 
nyugdíjazás folytán megüresedett egy belterületi tanítói 
állásra •— vagy ha ez a külterületen működő tanítóval 
töltetnék be, úgy egy külterületi állásra — pályázatot 
hirdet. Fizetése törvényszerű. Pályázati határidő e lap 
megjelenésétől számított 21 nap. Kezdőtanítók segéd-
tanítóként alkalmaztatnak. A szabályszerüleg felszerelt 
kérvények a róm. kat. iskolaszék elnöksége címére kül-
dendők. Zámbó Dezső kanonok-plébános, az egyházköz-
ség társelnöke. (424) 

JASZLADÁNY rk. iskolaszéke a lap aug. 15-i számá-
ban hirdetett pályázat határidejét szept. 11-ig meghosz-
szabbítja. (426) 

Sárrétudvari református egyháznak presbitériuma nyug-
díjazás folytán megüresedett férfitanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Javadalma 10 kat. hold föld, 12 mm búza, 
4 mm árpa, lakás, államsegély. Értékegység 30. Ameny-
nyiben presbitérium előlépés folytán töltetné be ez állást, 
úgy a megüresedő állásra hirdet pályázatot, melynek ja-
vadalma 16 kat. hold föld, 32 mm búza, 12 mm árpa, 
lakás, államsegély. Értékegység 66. Kérvények szeptem-
ber 21-ig lelkészi hivatal címére válaszbélyeggel külden-
dők. Állás helyettessel van betöltve. Megjelenés nem 
szükséges. Állás azonnal elfoglalandó. (390) 

NAGYKŐRÖS református iskolaszéke nyugdíjazás foly-
tán megüresedett belterületi férfitanítói állásra pályá-
zatot hirdet a 69.030—1934. VI. VKM. számú rendelet 
szigorú figyelembevételével. Fizetése törvényszerű. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó, de egyházható-
sági és állami jóváhagyás után válik jogerőssé. Pályá-
zati kérvények a 69.870—1933. VKM. számú rendeletnek 
megfelelőleg, válaszbélyeges borítékkal ellátva, a pályá-
zat megjelenésétől számított három hét alatt a református 
iskolaszék elnökségéhez küldendők. (389) 

PERESZNYE (Sopron megye) róm. kat. osztálytanítói 
állására e lap megjelenésétől három hétig pályázat hir-
dettetik. Csak férfiak pályázhatnak. Horvát nyelv, orgo-
nálás tudása szükséges. Természetbeni lakás, államsegé-
lyei fizetés. Válaszbélyeges kérvények iskolaszéknek kül-
dendők. (388) 

TEKLAFALU közs. elemi népiskolájánál a róm. kat. 
kántorság végzésével egybekötött első sorszámú tanítói 
állás betöltendő — figvelemmel a közoktatásügyi minisz-
ter úrnak 69.870/1933, 69.030/1934. és 69500/1934. 
VI. ü. o. sz. rendeleteire. Fizetése 63 értékegység és 
54 pengő 40 fillér készpénz, természetbeni törvényes 
lakás. Pályázati határidő három hét. Iskolaszék. (387) 

NYÍREGYHÁZA róm. kat. egyháztanácsa pályázatot 
hirdet nyugdíjazás folytán megüresedő királytelekszőlős-
kerti tanítói állásra. Miniszteri engedély esetén olyan ok-
leveles tanító fog megválasztatni, aki a most épülő 
templomban a kántori teendőket is végezni köteles, vala-
mint levente- és szívgárdavezető is lesz. Pályázati határ-
idő szeptember 10. Fizetése lakáson kívül törvényes. 
A nyíregyházi róm. kat. plébánia. (386) 

NAGYKOVÁCSY MKLENKÓ 
IV, Petőfi Sándor-u. 3. _ IV, Városház-u. 1-3-5. 

A mélyentisztelt Tantestület tagjainak folyó-
számlahitel vagy 5% pénztári engedmény. 

^i/ykco^ 

magyaros formaruhák készen és 
mérték után, valamennyi iskola 
részére. Intézeti kelengyék, rend-
kívül tartós anyagokból; külön-
leges iskolacipők. 

S o k g y e r m e k e s c s a l á d o k l é n y e g e s 
m e g t a k a r í t á s t é r n e k e l , h a a g y e r m e k e k 
r u h á z a t á t á l l a n d ó a n n á l u n k v á s á r o l j á k . 
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SZUHAFŐ református egyháza kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalma 44 értékegység és megfelelő 
államsegély. Kötelességek: elemi és ismétlőiskolások 
tanítása, kántori teendők, énekkar vezetése, belmissziói 
munkáknál segédkezés, lelkész esetleges helyettesítése. 
Önköltségem bemutatkozás kívánatos. Az állás a válasz-
tás jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. Kér-
vények református lelkészi hivatal címére (Szuhafő, u. p. 
Zádorfalva) küldendők. (385) 

KÉLES puszta (u. p. Jánoshalma, Báes m.) egyház-
községi gondnoksága a végkielégítés folytán megürült 
Kecskés pusztai tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: törvényes, természetbeni lakás kerttel. Kötelessé-
gek: kántoriak végzése, I—IV. osztály vezetése, gazda-
sági továbbképzőben tanítás, iskolánkívüli népművelés, 
leventeoktatás, felnőtteknél énekoktatás és az egyház-
megyei szabályzatban előírtak elvégzése. Csak férfiak pá-
lyázhatnak. Kántori oklevél szükséges. Kántoriakért kü-
lön díjazás nincs. Pályázati határidő a lap megjelenésé-
től számított három hét. Az állás választás után azonnal 
elfoglalandó. Költségmegtérítés nincs. Iskola vasúttól, 
postától 8 km. Kellőleg felszerelt kérvények Ft. Lelkészi 
Hivatalnak, Kéles, u. p. Jánoshalma, Bács m., címre kül-
dendők. Válaszbélyeggel felszerelt, megcímzett boríték 
melléklendő. (418) 

DEBRECEN evangélikus egyházközségének 4 tanerős 
népiskolájánál megürült egyik rendes tanítói állására 
pályázatot hirdetek. Javadalom: 40% helyi javadalom és 
törvényes lakáspénz, 60% államsegély. Kötelesség: osz-
tálytanítás, kántorhelyettesítés, belmissziói munka. A kel-
lően felszerelt és válaszbélyeggel ellátott pályázatokat 
folyó évi szeptember 5-ig lehet beküldeni alulírotthoz. 
Pass László ev. alesperes-lelkész, Debrecen, Miklós-u. 3. 
szám. (379.) 

BOKOD kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Ja-
vadalom harminckét egység, államsegély. Kötelesség hat 
osztály, ismétlő tanítása, belmisszióban segédkezés, kán-
toriak, presbiteri jegyzőség velejárói. B-listások, kisegítők 
előnyben. Kérvények válaszbélyeggel hosszabbított határ-
időig: szeptember 12-ig Ref. Iskolaszék, Bokod, Komá-
rom m., címre. Állás azonnal elfoglalandó. (412) 

TISZAUG község iskolaszéke pályázatot hirdet a le-
mondás folytán megüresedett I. számú, valamint az 
újonnan betöltendő II . számú tanítói állásokra. Fizetés 
mindkét állásnál törvényszerinti (helyi hozzájárulás, 
államsegély és lakáspénz). Kötelessége mindkét tanítónak 
az iskolaszék által reájuk bízott osztályok vezetése, ismét-
lősök tanítása és vallástanítás, s a kántor akadályozta-
tása esetén annak helyettesítése. Kötelességük minden-
nemű kultúr-, társadalmi munkában való segédkezés, 
leventeoktatás. Az I. számú állásra csak ref., a II . számú 
állásra csak rom kat. vallású férfitanerők pályázhatnak. 
Pályázati kérvények kellően felszerelve Községi Iskola-
szék címére küldendők, Tiszaug (Jász-Nagykún-Szolnok 
megye). Posta, vasút-, hajóállomás helyben. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap. Csak 
válaszbélyeggel ellátott okmányokat küldünk vissza. 
Tiszaug, 1935 augusztus 20-án. Horváth í-andor ref. lel-
kész, iskolaszéki elnök. (402) 

VARADI MIKLÓS 
orgonaépítő 

Rákospalota, Damjanich=u. 14. 
(Saját ház.) 

Készítek nemeshangú orgonákat 
és harmóniumokat a legújabb 
rendszer szerint. Átalakításos 
kat, bővítéseket, hangolásokat, 
homlokzatsípokat a legmérsé* 
keltebb áron. Árajánlat díjtalan. 

D Ö R E N H E N R I K ES T Á R S A 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi.út 20 .22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok tőrhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bermentve. 

BAG rk. egyháztanácsa férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet, törvényes illetményekkel. Kötelességei díjlevél, 
püspökkari s egyháztanácsi határozatok szerint. Kántort 
helyettesít. Ha ezen állásra a helybeli kántortanító vá-
lasztatnék meg, úgy a kántortanítói állásra is pályázatot 
hirdetünk. Pályázók jelezzék, hogy csak a tanítói, vagy 
kántortanítói állásra is pályáznak. Kántortanító java-
dalma, kötelességei, díjlevél és szolgálati szabályzat sze-
rint. Mindkét állásra csak olyan tanítók pályázhatnak, 
kik kántori oklevelüket rk. tanítóképzőben nyerték. Pá-
lyázati határidő hirdetés megjelenésétől három hét. Be-
töltés főhatósági hármas jelölés alapján. Próbaéneklés 
idejét a jelöltekkel közöljük. Választás előtt a községben 
megjelenni pályázatból kizáró ok, valamint a képviselő-
testületi tagok felkeresése (kerestetése) hangulatkeltés 
céljából. Nyugdíjas tanerők vagy legalább egy évi ered-
ményes szolgálatot igazoló tanítók előnyben részesülnek. 
Kérvények válaszbélyeggel a bagi plébániára küldendők. 

(422) 

RIGYAC (Zala m.) róm. kat. (férfi) kántortanítói 
állására' pályázat hirdettetik. Javadalma huszonnyolc 
értékegység és 544 pengő helyi, többi államsegély. Pályá-
zati határidő szeptember 15. Kellően felszerelt és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények Plébánia, Rigyác, posta 
Sormás, küldendők. (401) 

SZARVAS nagyközség óvódafelügyelő-bizottsága nyug-
díjazás folytán megüresedett harmadik kerületi óvónői 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 40 százalék helyi 
javadalom, lakás, kert, a többi államsegély. Pályázati ha-
táridő e lap megjelenésétől számított három hét. Az óvó-
nőt az 1913. évi XL. t.-c. 17-ik §-a szerint a vk. minisz-
ter nevezi ki. A 69.870—1933. VKM. számú rendelet 
szabályainak megfelelően felszerelt kérvények nt. Sze-
lényi János elnök címére küldendők. (425) 

ZIMÁNY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet e lap 
megjelenésétől számított 21 napi határidővel. Helyi java-
dalom 59 értékegység. Kötelességei díjlevél szerint. Vá-
lasztás esetleg az egyházmegyei hatóság hármas jelölése 
alapján, egyébként szeptember 26-án. Kérvények róm. kat. 
plébániahivatal, Taszár (Somogy m.), címre küldendők. 
(415) 

BÉKÉSCSABA ev. egyházközsége pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás, illetve felfüggesztés folytán megüresedett 
IX. és XVI. tanítói állásra. Ha az egyház ezeket az állá-
sokat már itt működő tanítóival tölti be, úgy ez a pályá-
zat utóbbiak állásainak betöltésére is vonatkozik. Fizetés 
helybeli hozzájárulásból és megfelelő államsegélyből áll. 
Tót nyelv tudása szükséges. Helybeli jelölt van elég. 
A választás a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr enge-
délyének megérkezte után fog megejtetni. Pályázati kér-
vények háromheti lejárattal az ev. egyház igazgató-lel-
készi hivatalához intézendők. (414) 

SEREGÉLYES róm. kat. plébániájához tartozó 
zichyújfalui, elhalálozás folytán megüresedett róm. kat. 
elemi népiskolai II. sz. tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik e lap megjelenésétől számított 21 napi határidővel. 
Természetbeni lakást s kezdő tanítói illetmény 90%-ának 
megfelelő készpénzt az uradalom fizeti, többi államsegély. 
Kérvények postán a seregélyesi róm. kat. plébániahivatal-
hoz küldendők. (405) 
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KISLAKOS (Zala megye, u. p. Szécsisziget) községi 
iskolaszéke pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett községi elemi iskolai tanítói állásra. A hQlyi 
javadalom a törvényszerű összegig államsegéllyel egészít-
tetik ki. Természetbeni lakás van. A kellőleg felszerelt 
pályázati kérvények az iskolaszékhez nyújtandók be. Pá-
lyázati határidő 21 nap. (398) 

CSATALJA róm. kat. óvoda felügyelőbizottsága le-
mondás folytán megüresedett óvónői állásra, háromheti 
liatáridővel, pályázatot hirdet. Javadalma: törvényes fize-
tés és természetbeni lakás. A német nyelv tudása szüksé-
ges. Kérvények esp. hivatalnak, Csatalja (Bács m.) kül-
dendők. (396) 

SZEGEI) sz. kir. város községi iskolaszéke — a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 74.796/1935. VI. ü. o. sz. 
alatt kelt engedélyezése alapján — pályázatot hirdet 
nyugdíjazás és elhalálozás folytán az újszegedi és József-
főherceg-telepi iskolánál megüresedett •— esetleg áthelye-
zés folytán valamelyik telepi iskolánál megüresedő —, 
esetleg természetbeni lakás élvezetével egybekötött két 
férfitanítói állásra. Javadalmazás a város pénztárából 
helyi járulék és lakáspénz, az államtól fizetéskiegészítő 
államsegély és családi pótlék, valamennyi a fennálló kor-
mányrendeletek szerinti csökkentéssel. A tanítói oklevél-
lel, születési anyakönyvi kivonattal, működési bizonyít-
vánnyal, erkölcsi, illetőségi, magyar honossági és kommün 
alatti magatartását igazoló bizonyítványokkal és tiszti-
orvosi bizonyítvánnyal felszerelt, szabályszerűen fel-
bélyegzett kérvények 1935. évi szeptember hó 23-án déli 
12 óráig, Szeged sz. kir. város községi iskolaszékéhez 
címezve (Szeged, Mérei-u. 3, I. em. 8. ajtó szám), nyúj-
tandó be. A választás a 69.030/1934. és 500/1934. számú 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletek figye-
lembevételével fog betöltetni, tehát csak azon pályázók 
pályázati kérelme vétetik figyelembe, kiknél legalább egy 
esztendő érvényes tanítói szolgálat igazolva van. A meg-
választott tanítók állásukat a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr jóváhagyása után foglalhatják el. A telepi 
iskolához szolgálattételre beosztott tanító köteles az is-
kolakörzetében lakni. Szeged, 1935. évi augusztus hó 
19-én. Dr. Tóth Imre m. kir. kormányfőtanácsos, iskola-
széki elnök. (407) 

HARC (Tolna vármegye) róm. kat. egyházközsége pá-
lyázatot hirdet az elhalálozás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Az állás javadalma törvényszerinti. 
Helyi járandóság 57 értékegység. Lakás természetben. 
Kötelesség díjlevélben. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek szeptember 21-ig nyújtandók be a harci róm. kat. 
plébánia hivatalhoz. (399) 

jUPIĤ  Hegedő, Harmónium, 
•Mr̂ T ft Tárogató, Szakszofon 
M 1 Grammofon, Rádió 

«l^n^t* jaWtT*^-"-»- És az összes 
^^^VrwOp^^S i^^^WPW^ hangszerek 
( \ 7 ttIwMWtCT^VilStfc legjobbak 
BL VW\ VU Jnialik / . / ^ tSr csakis itt a 
W ^ \ » MlílÉk magyar 
m. \ \ E gm ifi .tiw gyárban 

1M ilmSLM ilHr kaphatók 
V ( fűm I Részletem ta. 

Kitűntem • (llág Bsszes államaiban I 
^ani^an Művésziesen j av ítl 

I w| Legjobb húrokai készül 
M OG YO RÓSSY G Y U LA h.̂ Ä'VrS: 

Budapest VIII, Rákócxi»út 71 
Áijcfyx4k ingyen. Taneróknek 10'/» eogedm. fut. 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépftő 

Budapest VI, Lőportárai. 14/b. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí> 
tést, hangolast, homlokzatsípok készí. 
íését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

LEÁNYVÁR róm. kat. egyháztanácsa pályázatot hir-
det elemi osztálytanítónői állásra. Pályázhatnak jeles 
képzettségű, több év óta állásnélküli tanítónők. Német 
nyelv bírása előny. A kellőleg felszerelt pályázatokat a 
jelen hirdetést követő tíz nap alatt a leányvári plébánia-
hivatalba kell beküldeni. (392) 

TÉT ev. egyházközsége kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdet. A helyi javadalom 51 értékegység, a többi 
államsegély. Pályázati határidő a hirdetéstől három hét. 
Pályázatok válaszbélyeggel a téti ev. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (397) 

SÁRMELLÉK róm. kat. egyházközségének tanácsa egy 
osztálytanítói és egy kántortanítóhelyettesi állásra pá-
lyázatot hirdet. Az osztálytanító jövedelme 30% egyház-
községi hozzájárulás, lakás, illetve lakbér, a többi állam-
segély; a kántortanítóhelyettes díjazása pedig egyház-
hatóságilag megállapított és jóváhagyott egyezség szerint 
történik. Kötelességek díjlevél szerint. Pályázók jelezzék 
ama szándékukat, hogy osztálytanítóvá való még nem 
választásuk esetén a kántortanítóhelyettesi állásra is pá-
lyáznak. A választás a nagyméltóságú püspöki kar ren-
delkezése szerint hármas jelölés alapján történik. A kán-
toriakban jártas pályázók énekpróbájára az egyháztanács 
a három jelöltet külön hívja meg. Utazás saját költségü-
kön történik. Kérvényeket szeptember 22-ig kell beadni. 
Válaszbélyeges kérvények Egyháztanács, Sármellék, Zala 
megye, címre küldendők. (395) 

KAJASZÓSZENTPÉTER református egyházának pres-
bitériuma nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Helyi javadalma 14 hl. búza, 
12 kat. hold és 1505 • - ö l szántóföld, 3 öl tizifa, meg-
felelő lakás három szobával. Államsegély. Értékegyeég: 
34. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt (jelenleg 
IV—V—VI.) osztályok vezetése mellett minden egyházi 
és belmissziói munkában segédkezés; énekkar, ifjúsági 
egyesület, vasárnapi iskola stb. vezetése; elfoglaltság 
esetén lelkipásztor helyettesítése; leventeoktatás; gaz-
dasági és ismétlőiskolában tanítás; iskolánkívüli nép-
művelés. Pályázati határidő három hét. Állás választás 
után azonnal elfoglalandó, lakás csak november 1-én. 
Korteskedés kizáró ok. Miniszteri elismerésig megválasz-
tott ideiglenes alkalmazású. Pályázati kérvények a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 69.030. és 69.500/1934. 
VI. számú rendeletének figyelembevételével adhatók be 
válaszbélyeggel, Református Lelkészi Hivatal, Kajászó-
szentpéter (Fejér m.) címen. (394) 

BOTPALÁD református egyházi iskolaszéke pályáza-
tot hirdet Dóczy Imre halálával megüresedett orgonista 
kántortanítói ^llásra. Fizetés díjlevél szerint, később pe-
dig a megfelelő fizetési osztályba való besorozásával 
államsegélyt is élvez. Kötelesség III—IV. vegyes osztá-
lyok vezetése, s mindennemű egyházi és belmissziói mun-
kákban való segédkezés, énekkar vezetése és szervezése. 
A pályázati kérvények és okmányok 1935. évi szeptember 
hó 22-ig adandók be alulírott iskolaszéki elnökhöz. Ok-
mányok visszaküldésére válaszbélyeg melléklendő. Hiá-
nyosan felszerelt vagy később érkező pályázatok nem vé-
tetnek figyelembe. Szombathy Bertalan, iskolaszéki elnök. 
(393) 
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Harmóniumot, zongorát , hangszert 
ne vásároljon, amíg nem látta árjegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L 
A Zenemüveszeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . sz . Á r j e g y z é k e m e t . 

SIMONTORNYA róm. kat. elemi iskolájánál, az októ-
ber 1-vel bevonuló tanerő hellyettesítésére, férfihelyettest 
választunk. Határidő szeptember 12-e. Kötelmek és fize-
tés törvényes. (417) 

ŰJFEHÉRTÓ gör. kat . . iskolaszéke lemondás folytán 
megüresedett I. számú kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom: 44 értékegység, államsegély, lakás. 
Pályázati határidő szeptember 22, választás 26. (409) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősségei. 

BELVÁROSI LEÁNYINTERNÁTUS, Budapest, IV, 
Váci-utca 61, elemi és középiskolai tanulók részére. Né-
met, angol társalgás, kitűnő ötszöri ellátás. Évi díj: 850 
pengő. Tanítók gyermekeinek kedvezmény. Prospektus. 
(358.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak Mendöl Ernőné. 

CSERÉLNE ref. kántortanító erdős vidékről bárhova, 
azonnal. Pusztafalu. (413) 

CSERÉLEK Pestszentlőrinc Iíendessy-telepi állami nép-
iskolájától bármely II . lakbérosztályú állásra. Választ 
kérek: Állami tanítónak, Kispest, 3, posterestante. (410) 

Római katolikus tanítónő helyettesítést vállal „So-
mogyi" jeligére a kiadóba. (391) 

FÜKDÖ-, nyaraló-, vízmenti államihoz cserélnék. Kiss 
Sándor állami tanító, Hajduhadház. (408) 

Számolástanítás az elemi iskolában. Ir ta: Bene Lajos. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tájékoztatások, 
tanítások és tanítási vázlatok a tananyag módszeres fel-
dolgozására, hogy erős számképeket, tiszta fogalmakat 
nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyor-
san és biztosan számolni. Számolástanítás az I. osztály 
részére 1 pengő 20 fillér, a II., III. , IV., V—VI. osztá-
lyokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az egyes füzetek 
árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénz-
tári csekkszámlára beküldi, annak a szerző a kívánt köny-
vet bérmentesen megküldi. (404) 

ŰJ KONCERT-PIANINÓK, zengzetes zongorahanggal, 
modern, legjobb minőségben, fizetéskedvezménnyel Hőrl 
Nándor cégnél, Budapest, II , Török-utca 8. (nyolc). 

BARAKOVITS JÁNOS 
i n ü o r g o n a é p f t f í 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ű J O R G O N Á T 
átépí tést , homlokzat i s ípoka t , 
m i n d e n n e m ű javí tást a leg-
m é r s é k e l t e b b áron vAllal. 

SZERÉNY1GÉNYÜ fiatal házitanítót IV., III. és I. 
osztá yos gyermekei mellé keres pusztára Voliz László g. 
ispán. Ajánlatok fizetési igény megjelölésével Töviskes, 
up. Füzesgyarmat címre. (429) 

ÚJDONSÁG! Kis Teréz rózsája. (Legenda 3 felvonásban.) 
A kis szent csodás megbocsátását, rózsájának csodás 
gyógyítását viszi megható módon színpadra. Kevés szín-
padi berendezéssel is előadható. Ára 2 pengő. Megrendel-
hető Kőszegi János róm. kat. tanítónál, Körmend. (411) 

y'. Olvasóink heveimébe ajánljuk az 

' J Á O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
£ Ű Í M t K Í hol tanítók kLŐLEG NÉLKCL a legcsekélyebb részletre is 
T M vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P IANINÓKAT. 

' * * B u d a p p « » . Erz« * b e t ' k ö r ú t e g y . 

Tiboldi József művei: A szavalókórusok szerve-
zésének és tanításának módszere. Gyakorlati példákkal. 
— Szavalókórusok gyűjteménye. (Vezérkönyv.) I—II. fü-
zet hazafias, I I I . vegyes, IV—V. vallásos tárgyú, nagy-
hatású költemények, előadási utasítással ellátva. — Da-
los zsebkönyv, (101 dal) a legszebb magyar népdalok, 
hazafias dalok és indulók gyűjteménye iskolák, cserkészek 
és leventék használatára. •— Két- és háromszólamú haza-
fias dalok, népdalok, kurucdalok. — Négyszólamú vegyes-
karok, I—IV. füzet. — Négyszólamú férfikarok, I-—VIII. 
füzet. — Dalgyűjtemény az elemi iskolák I—II. oszt. szá-
mára. — Gyermekdalok óvodai és elemi iskolai haszná-
latra. •— Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szer-
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11 és min-
den könyvkereskedésben. 

FŐVONALNÁL „Klebelsberg-lakású" kat. osztott nép-
iskolától cserélek. Nádorfi, Borsodszemere. (416) 

Ú j d o n s á g ! 
PERLAKY LAJOS a rádióból 
is közismert író legújabb kötete 

Emberek 
és ideálok 
címmel megjelent. 

Lelki napfény, törhetetlen hit, 
költészet és írásművészet össz* 
pontosul ebben a könyvben, mely 
a modern kultúrember lelkisé* 
gének mozaikképe. 

A könyv tárgyához méltó mű» 
vészi kiállításban jelent meg. 

Á r a 3 " — p e n g ő . 

KIR. M A G Y . EGYETEMI N Y O M D A 
K I A D Ó H I V A T A L A 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 
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DEMÉNY IMRE O R G O N A - É S ^ H A R M O N I U M É F I T Ö 

B U D A P E S T VI, L Á Z Á R s U T C A 13. SZ. (AZ O P E R Á N Á L ) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
ép ítését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n vá l la l . állandóan raktáron. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! K é r j e n árjegyzéket! 

ALKALMI árban eladó kétmanuálos Angster-orgona, 
harmóniummal cserélhető, Remington-írógép, varrógép, 
női kerékpár. Méhészetet, mézet, ültetni finom szőlő-
vesszőt vennék. Weszeli Margit, Szentes. (277) 

NÉPMŰVELÉSI VEZÉRKÖNYVEK. 
Iskolánkívüli népművelési előadásokra alkalmas vezér-
könyvek: Pass László volt kölesdi (Tolna vm.), most 
debreceni evang. lelkész, tanügyi esperes „NEPMOVELÉSI 
ELÖADASOK" című vezérkönyvének 1. és II. sorozata. 
A II. sorozat tartalma: Bevezetés, Az emberi ész ereje, 
Az emberi akarat ereje, A becsület, A lélek halhatatlan-
sága, Jobb a békesség!, Nyelvében él a nemzet, A magyar 
nóta, Anyák ünnepén, Az egyke, Az iszákosság, A tüdő-
vész, A vitaminok, A fényűzés, A takarékosság, A magyar 
munkanélküliség, A magyar munkavédelem, A kommuniz-
mus csődje, Lesz még kikelet!, Miért olcsó a búza?, Az 
egyöntetű termelés, Küzdelem a szárazság ellen, Az istálló-
trágya és műtrágya, A talajbaktériumok, A gazdasági 
növénynemesítés, A fásítás haszna, Az angol hússertés, 
Az okszerű baromfitenyésztés, A kukorica-többtermelés 
szabályai, A végrendelet, Az özvegyi jog, A köteles rész, 
Hagyatéki illetékek, Vallás és közgazdaság, Júdás vége, 
Széchenyi harangja. Ezen II. sorozat ára fűzve 5 pengő. 
Az I. sorozatból, melyben 32 kész előadás van változatos 
tárgyakról, fűzve szintén 5 pengőért kapható még néhány 
példány. Rendelésnél sorozatonként 20—20 fillér portót 
kér a szerző. A vezérkönyv a pénz előzetes beküldése 
mellett megrendelhető a szerzőnél: Pass László tanügyi 
esperes, evang. lelkész, Debrecen, Miklós-utca 3. szám. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium ezeket a vezér-
könyveket besorozta a népkönyvtári könyvlajstromba, 
mint megrendelhető, alkalmas könyveket. Tanítói könyv-
tárak részére hasznos segédkönyvek a népművelési 

munkában. 

RAPPAI-FÉLE SZÁMOLÁSI TANESZKÖZÖK. Taní-
tói számolási taneszköz: 14 P. I. oszt. gyermektaneszköz: 
60 fillér. I I . oszt. taneszköz: 80 fillér. Vezérkönyv: 2 P. 
Tanítói ABC: 6.80 P. Tapadós rajzminták: 6.80 P. Szál-
l í t j a : Rappai Farkas, Budapest, Kertész-u. 43. (428) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

KATOLIKUS TANÍTÓ URAK! Törvényesen vé-
dett, művészi kivitelű házi oltár ajánlásával fizetésü-
ket meghaladó állandó jövedelemre tehetnek szert. 
Nem ügynökölés, úri foglalkozás! Kérjen prospektust. 
Perenczy József művészi képszalónja, Budapest, Jó-
zsef-körút 13. (427) 

NEGYEDIK elemit végzett leányom mellé, az első 
gimnáziumra való előkészítés céljából, tanítónőt keresek. 
Csak németül tökéletesen beszélők pályázzanak személyi 
adatok közlésével és fizetési igényük megjelölésével. 
Prehoffer Lajosné, Mélykút (Bács m.), öregmajor. (403) 

OKLEVELES tanítónő csak ellátásért helyettesítést 
vállal „Szorgalom" jeligére. Cím a kiadóban. (400) 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

F I Z E T É S NÉLKÜL, ellátás ellenében helyettesítést 
vállal okleveles tanítónő. Cím: Űjdombóvár, állami is-
kola. (374.) 

CSERÉLNÉK tolnamegyei nagyközségből, 90 százalé-
kos államsegély, villanyvilágítás, autóbuszközlekedés, rk. 
iskolától hasonló helyre. „Pestkörnyéki előnyben" jeli-
gére. (423) 

ŰJ HARANGÖNTÖTELEP LÉTESÜLT, Budapest, 
VI., Frangepán-utca 80. szám alatt . Szlezák Ráfáel 
harangöntő harminc éves gyakorlat után, sa já t házában, 
modern harangöntőműhelyt alapított. Hosszú, eredmé-
nyes működése garancia arra, hogy a sa já t műhelyéből 
is csak elsőrendű, jóhangú harangok kerüljenek szállí-
tásra. 1903-tól 1935-ig kb. 3500 harangnak az elkészí-
tésénél foglalkozott. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, I I , Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

A V. K. M. 030-129/1931. sz. rendeletében ajánlja a 

„ S Ó L Y O M " T I N T Á K A T 
és 

„ B E N C Z Ú R " F E S T É K E T 
Ha jót akar, ezeket k é r j e ! 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
L U K A C S BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. l ó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

ORSZÁGH LÁSZLÓ 
az Országh Sándor és fia kir. udv. mű-
orgona és harmoniumépító cég utóda 

RÁKOSPALOTA, 
BOCSKAY-UTCA 162/a. 
Vállal bármilyen rendszerű új orgonákat, 
átépítéseket, homlokzarsfpokat, javításokat 
L E G J U T A N Y O S A B B A N . 

I S K O L A P A D O K A T ÉS T O R N A S Z E R E K E T 

szépet, j ét, olcsón 
FULLÉR I S T V Á N V Á L L A L A T Á N Á L , B A J A 
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Az 1935—36. tanévre k iado t t 
és a vallás* és közoktatásügyi 
minisztérium által engedélyezett 

E L E M I I S K O L A I 

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz, osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-90 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt... 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2-— 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, II. r., 

V—VI. oszt —70 
Bexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o... 1-30 
Éber R.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1 — 
Ferenczi J . : Földrajz, osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 
Novy F.: A magyar nemzet törté-

nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-60 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

és háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1-50 

Stelly—Tanfi: Számország, III. oszt. 
kötve 1- 70 

— Ugyanaz, IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi I I I . oszt. —96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt.—-96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt... 1-30 

Fűzve 

Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 
kötve 2-50 —•— 

Urhegyi A.: A magyar nyelv könyve, 
osztott I I I . oszt —-60 

— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1— 
— Ugyanaz, osztatlan III—IV. oszt.—-70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt...—-90 
Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-

iványi: A Betűország Virágoskert-
jei, I . ABC az I. osztály számára, 
színes képekkel 1-30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal —-76 

— Ugyanaz, II . Olvasókönyv, a II . 
oszt. sz., színes képekkel 1-60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-— 

— Ugyanaz, III . Olvasókönyv, a I I I . 
oszt. sz., kötve 2-20 2-— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-30 

— Ugyanaz, IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 31-— 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V—VI. 
oszt 3-60 

— Ugyanaz, székesfővárosi II. o. . . 2— 
— Ugyanaz, székesfőv. I I I . oszt 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes ianmenei készült, amit teljesen díj* 
mentesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
VIII , Múzeumskörút 6. (Gólyavár.) 
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ZweJbíeJH tanító, sem ne&kii&ct&feU 
hivatásának legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk a tantárgyak 
tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység tervezetét részletes 
kidolgozásban, mintatanításokban. 

A Vezérkönyveket a nagyméltóságú vallás« és közoktatásügyi Miniszter Úr 
megbízásából a legkiválóbb pedagógusok írták s az Országos Közoktatási 
Tanács felülvizsgálta. 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszállt'* 

ára tott ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3— 2— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás . . 4-— 2-60 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 6-40 4-60 
L Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6-— 6*— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 6-80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 7— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 3-20 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III . oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. 

számára, részletes tanmenettel és részletesen kidolgozott minta-
tanításokkal 7'— 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 
részletfizetésre rendelheti meg a Vezérkönyveke t , 
olyként, hogy 20'— pengőt kitevő leszállított áru megrendelés esetén a 
havi részlet 2 — pengő, 20'— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka! 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM*KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 



17, SZÁM 
N É P T A N Í T Ó K L A P J A É S N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 659 

közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margit»hídfőtől a második utca iobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhör l " . Te le fonszám: 51-6 -52 , 

Csak legújabb kiadású 
modern fa l i térképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 

Magyarország nagy iskolai politikai fali tér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26 — 
Magyarország új plantikui hatágú hegy-vli-

rajii falitérképe. Nagys»g 116 X 169 cm . . 28-— 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagy-

ság 129 X157 cm 28 — 
Európa új plasitikns hatású hegy-viirajii 

falitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 28 — 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású új falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26 — 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T IV, KAMERMAYER KÁROLY*U. 3 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 

B Í R Ó S Á N D O R 
m i s k o l c i i g a z g a t ó - t a n í t ó , s z l ö j d ' 

tanfolyamvezetö 

SZLÖJD-
GYAKORLATOK 

papírmunkái 
az elemi iskola I—IV. oszt. rész i re 

U.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskojc, 
állami elemi iskola 

PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek különs 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt« 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonab 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h ű r o k a l a 

legjobbat hozzuk forgalomba. Művész* 
JE-,. hegedű-építés, c s e r e , v é t e l , művészi 

javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 
Rákócziitárogató. 

C s e r k é a z z e n e k a r o k f e l s z e r e l é s e j u t á n y o s á n 
g y á r i á r o n ! 

Ismertetót bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOWASSER LUn^aPE„ s
5

T ,B„dán) 

Az egyedüli hangszergyár az országban. 
Több ilyen gyár nincs! 

Angster József és Fia 
orgona» és harmóninmgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények ! 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést. 

SILEZÁK 
h a r a n g -

ö n t ő -

I e s t e r 

B U D A P E S T , 
Frangepánsu. 

80. szám 

Saját házában 

RÁFAEL 

ú j harangos 
kat, harangs 
vaskoronákat 

és vass 
ál lványokat , 

repedt harans 
gokat újra áí= 
önt i legjutá« 

nyosabb 
árban. 

LOPOf GYULA Budapestni' Bécsúút 85. sz. 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tenniszütők és hajlított 
sportcikkek 
T e l e f o n : 62-5-05 . 

22.758. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-kőrút 6. (F.: Thieriiig Richárd.) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A TÓ 

C Z E R K E S Z T Ö S E G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
^kirá lyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Teiif m: 26-8-18. 

I ^ I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
A VIII. ker.. Múzeum-kőrút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45-

T£"ÉZ I R A T OK megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

C L Ő F I Z E T É S egész évre 9'6o P, negyedévre 2'40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

r j I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
130 P. Vj oldal 70 P , ' / « oldal 40 P, 
»/, oldal 20 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal elmére élői efhetendSk. 

NÉPMŰVELÉSI GONDOLATOK 
A TANÉV ELEJÉN 

Irta: Dr. NEVELŐS G Y U L A 

A tavalyi népművelési év eredményei után, 
minden okunk megvan arra, hogy az iskolán-
kívüli népművelés további elmélyítését remél-
jük. Olyan következetes népművelői munkát 
lehetett tapasztalni a legtöbb népművelő részé-
ről s ezzel összefüggésben olyan erős és ki-
tar tó tanulási vágyat találtunk a hallgatók 
legtöbbjénél országszerte, hogy ma már nincs 
szükség a népművelés népszerűsítésére, hanem 
csak a folyó munka céltudatos irányítására és 
bizalommal várhat juk a most induló esztendő 
eredményeit. 

Manapság az életideálok, amelyek valamikor 
szinte gondolkodásnélküli lelkesedésre ragad-
ták az embereket és rendszeresen fűtötték 
tettrekészségiiket — sajnos — nagyrészben meg-
koptak vagy elaléltak. Az élet ú j formái és ú j 
irama okozta ezt. És tartsuk bár helytelennek 
ezt a tényt, vagy furcsának vagy érthetetlen-
nek, mégis számot kell vetnünk vele, mert előt-
tünk áll. 

Éppen ennek a számvetésnek elvégzésére és 
e sajnálatos állapotokkal való észszerű szembe-
szállásra van hivatva az iskolánkívüli nép-
művelés. 

A megélhetés kérdésével bajlódik ma mindenki, 
mindnyájan, vagy legalább is legtöbben gazda-
sági bajaink miatt jajongunk. Anyagi nehéz-
ségek gyötörnek minket. És csakugyan igazunk 
van. Igaz, hogy a megélhetés panaszai igen 
gyakoriak és az is igaz, hogy e panaszokra 
okunk van. De ezzel szemben az is tény, hogy 
a panaszok hangja gyakran túlerős és átsivít a 
megfontolt mérséklet határain. Sokszor talál-
kozhatunk az egyszeri gazdaember esetével, aki, 
mikor megkérdezték, hogy miért méltatlanko-
dik a rossz termés miatt, hiszen a búza is meg-
termett, a répa is, burgonya is, bor is van ele-
gendő, azt felelte, hogy: jó, jó, de nem lesz — mák. 

A türelem és józan belátás, az életigények 
észszerű elrendezése, bizonyára mérsékletet 
tudna teremteni az egész vonalon és az egyéni 
megelégedés nyugodt ú t j á ra tudna rámutatni. 
Csakhogy a türelem, a józanság és a többi ha-
sonlók, már nem gazdasági jószágok, hanem 
lelki erőtényezők. És ezzel azt akar juk mon-
dani, hogy a megélhetésnek, a boldogulásnak 
feltételeit nemcsak az anyagi javak alkotják, 
hanem legalább is egyenlő arányban az er-
kölcsi, szellemi javak is. 

Sőt ez utóbbiak időrendben meg is előzik az 
anyagiakat. Mai életünk színvonalán és a mai 
életkörülmények között ugyanis a rátermettség-
nek és szellemi felkészültségnek elsőbbrendű 
jelentősége van, mint az anyagiaknak. Sem jól 
gazdálkodni nem tudunk, sem a természet adott-
ságait, főleg a földet kellőképen kihasználni, 
sem az ipari munkát jól elvégezni, sem egész-
ségünket, testünket óvni, ápolni, sem örömein-
ket, élvezeteinket megválasztani vagy megsze-
rezni nem tudjuk a megfelelő előkésziiltség nél-
kül. Más szóval ez annyit jelent, hogy az életre 
fel kell készülni és arra a kellő műveltséget 
meg kell szerezni. 

Félreértené e sorokat az, aki a mondottak 
hallatára rámutatna az állástalan diplomások 
seregére és olykor szánandó sorsára, mondván, 
hogy: íme, itt a műveltség és még sincs meg-
élhetés. Ez az ellenvetés éles ugyan és kapóra 
jön, de nem dönti meg a kellő műveltség fon-
tosságának és elsőbbségének elvi álláspontját. 
Egyfelől azért, mert az állástalan diplomások 
máris csökkenő túltengése csak részleges jelen-
ség, másfelől pedig, mert mi nem azt állítjuk, 
hogy a kultúra a megélhetésnek egyedüli és ki-
zárólagos feltétele, hanem annak elsőbbségét 
vitatjuk, vagyis azt, hogy megfelelő kulturális 
javak nélkül anyagi életünkről nem tudunk 
gondoskodni. 

b o t mim 
SZEG£Dl 

FOLYÓIRATOK 
J 9 ~ t ~ t ~ — 
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És félreértené, vagy inkább félremagyarázná 
e sorainkat az is, aki olyan ellenvetést tenne, 
hogy nem az egyéntől függ az, liogy a kultú-
rá ja megfelelő legyen, hiszen ebbe beleszól az 
élet is és gyakran arra kényszeríti az embert, 
hogy ott keresse a megélhetést, ahol éppen le-
het; ilyenkor azután megtörténik, hogy más 
állást kell betölteni, raás munkát kell végezni, 
mint amire a diploma szól. 

Ám ez is részleges jelenség éc olykor nem 
is a kényszer következménye, hanem valami 
félrecsúszott hiúság, esetleg meggondolatlan-
ság. Nálunk, különösen az Alföldön, gyak-
ran találkozunk olyan fiatal falusi, tanyai gaz-
dával, akinek otthon az asztalfiókban félbe-
hagyott orvosi indexe, vagy jogi diplomája van. 
A gimnáziumi érettségi bizonyítvány pedig 
nem is tartozik a ritkaságok közé. Ez érdekes, 
sőt szép jelenség, de inkább kuriózumnak, kü-
löneségnek, mint célszerűnek mondható, miután 
a gazdának nem Justinianusra és hasonlókra 
van szüksége. Kár és hiba volna az ilyen ta-
nultságot haszontalannak bélyegezni, de mégis 
nem ez a megfelelő műveltség. A gazdának 
gazdai, az iparosnak iparosi képzettségre van 
szüksége és így tovább . . . 

I t t sietünk kiemelni, hogy bármily irányú 
és különböző élethivatásra képeztessék is ki 
valaki, minden képzettség bizonyos lelki emel-
kedettséget jelent, mert a mi oktatási rend-
szerünk mellett minden képzettségnek vannak 
olyan közös elemei, amelyek mindenféle hi-
vatás betöltésének lényeges kellékei. Az isten-
félelem, a nemzetszeretet, a jellemesség olyan 
műveltségi elemek, amelyeket nem nélkülözhet 
sem a tudós, sem a munkás. Ez az erkölcsi kul-
túra az esetenkint váltakozó foglalkozásbeli is-
meretekkel egybeolvadva alkotja a kiegyen-
súlyozott egyéniséget, a müveit embert, mi-
nálunk magyaroknál: az egyformán gondolkodó 
művelt magyar embert. 

Ezeket a gondolatokat kell figyelemben tar-
tania az iskolánkívüli népművelésnek, amikor 
jövőévi munkaterveit elkészíti. Fel kell tennie 
a kérdést: melyek azok az erkölcsi értékek, 
amelyek valamely adott helyen jelen vannak 
vagy hiányoznak, mert ezek ápolásáról vagy 
pótolásáról gondoskodni kell. Melyek azok a 
foglalkozásbeli ismeretek, amelyek a tényleges 
életviszonyok között az embereket munkájuk-
ban segíteni tudják? És végül melyek azok az 
eszközök, módok, alkalmak, amelyek ma az 
iskolánkívüli népművelésnek rendelkezésére ál-
lanak és igénybevehetők? 

Az iskolánkívüli népművelés szervezete úgy 
van felépítve, hogy a jelzett kulturális szükség-
letek megállapítása alulról indul el. Tehát a 
községek bizottságainak kell mindenekelőtt ki-
fejezniök azt, hogy nekik mire van szükségük. 
Be kell jelenteniök a kulturális igénylést, a 
munkatervet. 

A törvényhatósági iskolánkívüli népművelési 

bizottság ezeket a munkaterveket megvizsgálja 
és a saját szempontjából jóváhagyja vagy ki-
egészíti, szem előtt tartva mindazon elvi utasí-
tásokat, amelyeket a vállá«- és közoktatásügyi 
miniszter kiadott. A miniszter utasításai a Nép-
művelési Tájékoztatóban foglaltatnak és abban 
az irányrendeletben, amelyet Hóman Bálint 
kultuszminiszter ezelőtt két évvel 76.800/1933. sz. 
alatt a népművelési bizottságok részére kiadott. 
(Megjelent a Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztató 1933 október 16-i számában.) 

Ez az irányrendelet pontokba foglalja a nép-
művelési feladatokat és a végrehajtás szem-
pontjait is. A műveltség közös elemeinek és a 
nemzeti eszményeknek lelki kapcsolatai által 
a nemzeti egység megteremtésére irányuló tö-
rekvés, a lélek finomítása, az erkölcsi nevelés, 
jelionképzés és állampolgári nevelés, a családi 
nevelés, a nemzeti szépségek, népművészeti ér-
tékek tervszerű felkarolása, továbbá az egészség 
ápolása, a foglalkozásbeli, főleg a gazdasági is-
meretek terjesztése jelentik általában azokat a 
feladatokat, amelyeket a miniszter e rendelete 
a népművelés feladataiként megjelöl. 

A végrehajtásban érvénx'esítendő szempontok 
között a rendelet különösen kiemeli az erkölcsi 
nevelés alapvető jelentőségét. A falu veze-
tőinek közös erővel kell munkálkodniok azon, 
hogy népünk vallásos érzését minden lehetsé-
ges módon élesszék, fenntartsák és fejlesszék. 

A tudatos nemzetszeretet megerősítését, a 
nagy és hathatós elhatározásokra, az erők össze-
tételére és egyirányba állí tására egyedül képes 
egységes nemzeti gondolkodás megteremtését 
minden népművelőnek a munka központi mag-
jává kell tennie. E cél elérésének módjaiul a 
rendelet nemzeti nagyjaink jellemének, műkö-
désének ismertetését, a trianoni sorscsapásról 
való tudat erősítését és okszerű magyarázattal 
meggyőződéssé érlelését, továbbá magyar fa j i 
erényeink fejlesztését, a magyar történelmi, 
földrajzi, néprajzi, társadalmi ismeretek ter-
jesztését jelöli meg. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy e sokágú nép-
művelési munkát csak együtt, összefogva tud-
ják végezni a falu vezetői. De még így is nyil-
vánvaló, hogy sem a tanító, sem a pap, sem az 
orvos vagy a jegyző a saját ismereteik között 
nem találják meg mindig azokat, amelyekre 
éppen szükségük van a népművelésnél. I t t ke-
rül sorra aztán a népkönyvtár. Népkönyvtá-
raink anyaga úgy van összeválogatva, hogy 
abból a szükséges tudnivalókat a népművelők 
megszerezhetik. Igaz, hogy ma még nincsen 
minden faluban népkönyvtárunk, de sok he-
lyen van és annak nincsen semmi akadálya, 
hogy az éppen szükséges könyvek egyiK hely-
ről a másikra kölcsönadassanak. 

Az előbb említett rendelet teljes egészében 
érvényesíteni igyekszik azt a gondolatot, hogy 
az iskolánkívüli népművelés a népkönyvtárak 
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segítségével kellő egyéni műveltséget nyújtson, 
helyesebben: az egyéni műveltségnek azt az 
alakjá t hozza létre, amelyben, mint az egész-
séges gyümölcsben, a teljességnek minden fel-
tétele a szükséges mértékig bennfoglaltassák és 
kerek egészet alkosson. Mert a magyar ember 
műveltségének ideálja az volna, ha az egyén 
derűs lelki és szellemi világában mindig hiány-
talanul jelen lennének a vallási emelkedettség, 

a nemzeti érzés és a hivatás betöltéséhez szük-
séges ismeretek. 

Ügy véljük, hogy ezen gondolatok jegyében 
kell elindulnia az 1935—36. tanévi népművelés-
nek; ezek hatása alatt kell cselekedniük azok-
nak, akik a népművelést szervezik és igazgat-
ják s általában mindazoknak, akik népünk éle-
tét az iskolánkívüli népműveléssel javítani és 
szépíteni akarják. 

A €SERKÉ§Z4PRÓD-9I0ZGAL01I 
ÉS A NÉPISKOLA 

írta : BALOGH BÉLA 

Mikor 1933-ban a Jamboree Magyarországon 
volt, a kicsiny ország legelrejtettebb zugaiban 
is felfigyeltek arra a cserkész-világeseményre, 
mely Gödöllőn lejátszódott. Világesemény volt 
ez nemcsak a cserkészet életében, hanem a tria-
noni kis Magyarország életében is. Már maga 
az a tény, hogy nekünk engedték át a negyedik 
Világjamboree rendezését, igazolja, hogy el-
ismeri a világ cserkészifjúságunk kiválóságát. 
A Jamboreeról hazatérő ezer meg ezer idegen 
fiú elvitte hírét egy maroknyi népnek, melyet 
elszakítottak testvéreitől, melynek testét ke-
gyetlenül megcsonkították, de férfiasan tűri 
fájdalmát, befelé folynak könnyei. Azonban 
minden lépésében, minden mozdulatában ott kí-
sért, minden hangjában ott cseng a szebb jövő 
felé sóvárgás. 

A fővárosban és az ország többi részében is 
az utóbbi tíz esztendő folyamán megszokottá 
vált a cserkészet. De a Jamboree alatt minden 
cserkészt megbámultak úgy Budapesten, mint 
vidéken. Megbámulták az idegen cserkészt, aki 
a fővárost ési a vidéket látogatta, de megbámul-
ták a magyar cserkészt is, talán ezzel az önér-
zetes, büszke tudattal : Ezek a mi derék fiaink, 
akik megmutatják a külföldnek, hogy milyen 
a magyar vendégszeretet és milyen a magyar 
ember . . . 

A Magyarországon tartott Jamboree tehát az 
általános érdeklődést a cserkészet felé irányí-
totta. Gondolok most vidékre, egyszerű embe-
rekre, mert a városokban és a műveltebb nép-
osztály körében a cserkészet — hála Istennek — 
eléggé ismert és népszerű. Most van itt a leg-
természetesebb alkalom, hogy az általános ér-
deklődés felkeltése után a cserkészet gondola-
tát belopjuk azon néprétegek lelkébe is, ame-
lyek közömbösen viseltettek iránta, vagy egye-
nesen ellenséges szemmel nézték. Ez a nemzet-
mentő munka pedig — a cserkészet pedagógiai 
mozgalom lévén — pedagógusokra, tanítókra, 
tanárokra vár. Reánk, tanítókra e munkából 
főleg a 8—12 éves gyermek cserkészetre való 
előkészítése háramlik. 

Amióta a világ áll, mindig egy nagy pro-
bléma lebegett ós lebeg még ma is az emberi-
ség előtt, a fiatalság, a gyermek problémája. 
A gyermek az ú j élet, az ú j generáció, az én-

nek örökös folytatása, melyet a régi generáció 
Istentől adott féltéssel és rajongással fog kö-
rül. Minél inkább haladtunk előre az évszáza-
dok, ma pedig az évtizedek, sőt évek során, 
annál inkább sürgetőbbé vált a gyermek pro-
blémájának megoldása. A mai korban a család 
már kevesebbet foglalkozhat a gyermekkel és 
a gyermek sokkal inkább ki van téve korának 
nem megfelelő hatásoknak. Tudatossá vált az 
is, hogy a gyermeket különösen a nagy lelki 
forrongás korában nem jó magárahagyni, ha-
nem a hóna alá kell nyúlni, segíteni, emelni, 
bátorítani. Másrészt hasznos dolgokkal kell fog-
lalkoztatni, hogy idejét jóra, hasznosra for-
dítsa. Ezek a gondolatok és problémák szeren-
csés megvalósulásra és megoldásra találtak a 
cserkészetben. 

A 12 évnél idősebb fiú problémája tehát 
mondhatjuk, hogy megoldódott. Maradt egy 
másik, a 12 évnél fiatalabb gyermek problé-
mája. (Az ezen problémát megoldani akaró 
elgondolásokból született próbálkozásokat ne-
vezik kisfiiímozgalmaknak. I t t csak a cserkész-
vonatkozásii kisfiúmozgalmakról lesz szó.) A 12 
évnél fiatalabb gyermeket is foglalkoztatni kel-
lett valamivel, mert azok az életkörülmények, 
melyek a 12 évnél idősebb gyermekeknél érvé-
nyesek, nagy százalékban érvényesek a 12 éven 
aluli gyermekeknél is. Hozzájárult ehhez még 
az is, hogy e gyermekek is cserkészek szerettek 
volna lenni. Önként adódott tehát az a gondo-
lat, hogy a 12 évnél fiatalabb gyermekeket is a 
cserkészethez hasonló, fejlődési fokának meg-
felelő szervezetbe kellene tömöríteni, mely elő-
készítené őt a cserkészmunkára. Ez a gondolat 
először a cserkészet szülőhonában, Angliában 
nyert megvalósulást a farkasköly ök-mozgalom-
ban. Az egész mozgalom szellemét Rudyard 
Kipling „A dzsungel könyve" című elbeszélé-
séből merítették. Ez elbeszélésnek — mely érté-
kes irodalmi, mű és a gyermekek kedvenc olvas-
mánya — főalakja egy kisfiú, Maugli, ki egé-
szen kicsi korában a dzsungel farkasai közé 
kerül és ott nevelkedik, de emberi eszével ki-
tűnik közülük. A farkaskölykök Maugli életét 
akar ják utánozni. Voltak speciálisan magyar 
kisfiúmozgalmak is. Ilyenek a medvebocs-moz-
galom és a kiscserkész-mozgalom. Az .előbbi 
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szintén az állatok világából veszi az alapmesét 
és lényegében a farkaskölyköket utánozza. Ke-
letkezése arra vezethető vissza, hogy a kisfiú-
munkával foglalkozó cserkészvezetők érezték, 
hogy a farkaskölyök-gondolat nem felel meg 
egészen a magyar léleknek. Hazájában, Angliá-
ban e gondolat teljesen nemzeti jellegű, mert 
ott a nagy nemzeti gondolatot, a gyarmatosítás 
gondolatát és a dzsungel romantikáját már a 
gyermeklelkekbe igyekeznek belopni. De a ma-
gyar gyermek fantáziája nem küzd az erdő 
vadjaival, hanem simogatja, becézi, eteti a fé-
lénk, szelíd őzikét, kacag a fürge, bolondos 
mókus mókáin. Kerestek hát a magyar i f júsági 
irodalomban olyan elbeszélést, mely alapja le-
het egy magyar vonatkozású kisfiúmozgalom-
nak. így találtak rá Sebők Zsigmond Mackó 
úr elbeszéléseire, melynek alapján megindítot-
ták a medvebocs-mozgalmat. Ez a mozgalom 
azonban nem volt életképes, mert bár a farkas-
kölyköket utánozta, mégsem képviselt akkora 
erőt és magyar tárgyú, mondjuk inkább hazai 
földön lejátszódó meséből merítette alapját, 
mégsem domborodott ki benne eléggé a magyar 
szellem. Úgyszintén nem volt életképes mozga-
lom a kiscserkészet sem, mert ez alapvető hi-
bát követett el. Tudniillik a gyermekkel már 
eleve kiéiette a cserkészromantikát és így meg-
szokottá, mintegy közönségessé tette, ellaposí-
totta előtte a cserkészetet. Nem gyakorolhatott 
reá hatást abban a korban (13—16 év), mikor 
pedig leginkább kívánatos lenne, hogy vala-
milyen gondolat, eszme minden szabadidejét 
lefoglalja a pubertás viharaival küzdő gyer-
mekléleknek. A kisfiúmozgalmaknak egyik célja 
az, h o g y a g y e r m e k e k e t előkészítsék a cserké-
szetre, hogy minél jobban vágyódjanak utána, 

— Éljen a trénerünk! (Horváth Jenő rajza 
Átányi: Északi hűség c. müvéből.) 

minél inkább eszményi magasságban lebegjen 
felettük. Szükség volt tehát egy olyan kisfiú-
mozgalomra, mely előkészítse a gyermeket a 
cserkészetre, anélkül azonban, hogy a cserké-
szetet és minden romantikáját eleve kiéletné; 
mely emberi eszményeket kövessen és a gyer-
mek természetének megfeleljen és — hasonlóan 
a sajátos magyar cserkészethez — erősen nem-
zeti jellegű legyen s ha lehet, a magyar törté-
nelemből vagy mondavilágból vegye eredetét. 
Ilyen szempontokat szem előtt tar tva indult 
meg a „cserkészapród"-mozgalom, mely ma már 
országszerte a legjobban bevált kisfiúmozga-
lom. Ha ma szemlét tar tunk hazánk kisfiú-
mozgalmai fölött, azt lát juk, hogy a medve-
bocs- és kiscserkészmozgalom teljesen eltűnt, 
hiszen e két mozgalom csupán jóindulatú pró-
bálkozás volt, ellenben előtérbe nyomult a 
farkaskölyök-mozgalom sok hibája ellenére is 
és a cserkészapród-mozgalom. Megindítója, vi-
téz Faragó Ede 1926. évben kezdte meg 40 fiú-
val e mozgalmat. A cserkészapródok a magyar 
lovagkor kis apródjait akar ják követni, hogy 
majdan ők is lovagok, cserkészek lehessenek. 
Sajnos, nincs e szervezetnek olyan kiforrott 
alapeszméje, mint a farkaskölyök-mozgalom-
nak, de felbecsülhetetlen érdeme és előnye az 
előbbivel szemben, hogy utolsó ízéig magyar. 
Alapmesének használták először a „Szondy két 
apródjá"-t, majd vitéz Faragó „Ősök örök-
ségé"-!. Az 1930. évben megjelent szintén vitéz 
Faragó Ede szerkesztésében a „Cserkészapród-
könyv", mely ugyanazt a célt szolgálja az ap-
ródoknál, mint a Temesi-féle Cserkészkönyv a 
cserkészeknél. Ebben ismét egy alapmesét talá-
lunk: Nimród, az erdő fia. Ma már általánosan 
minden apródvezető ezt használja alapmesének. 

Megismerve nagyjában a kisfiúmozgalmak tör-
ténetét, lát juk, hogy két életképes mozgalom ver-
seng egymással: az idegen farkaskölyök- és a 
hazai cserkészapród-mozgalom. Az a kérdés, 
hogy nekünk, pedagógusoknak milyen állás-
pontot kell elfoglalnunk! Farkaskölyök, vagy 
cserkészapród?.. . Mindkét mozgalomnak van-
nak értékei és hibái. A farkaskölyök-mozgalom 
romantikában gazdag, a gyermekiélekre az ő 
fantáziáján keresztül igen nagy hatást gyako-
rol, s így természetesen nagy nevelőerőt kép-
visel. A Maugli meséjének felnőttek számára 
ír t változata, a Tarzan-mese mennyire lázba 
hozza az idősebbeket is. Mennyivel inkább hat 
a dzsungel romantikája a gyermekre, ki a fan-
tázia világában él. Nemcsak a gyermekek, ha-
nem a felnőttek is örömest beülnek a zsúfolt 
moziba, hogy a csalóka vásznon elébe vará-
zsolják Tarzant, az erőt, a természetességet, 
hogy megfürdethessék lelküket, fantáziájukat a 
trópusi erdők bódító illatában. A dzsungel titok-
zatossága, ezer veszedelme valami megmagya-
rázhatatlan vonzóerőt re j t magában. Vagy ta-
lán az évezredek ködös távlatából visszarémlik, 
hogy egykor mi is Tarzan-módra é l tünk? . . . 
Tény az, hogy a Maugli-mesére alapozott far-
kaskölyök-mozgalom igen nagy nevelőerőt rej t 
magában éppen a fantáziára való hatása révén, 
azonban hiányzik belőle a nemzeti szellem, ille-
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tőleg nem aknázza ki azokat a lehetőségeket 
nemzeti szempontból, amelyek egy ilyen kisfiú-
mozgalomnál adódnak. Valahogyan nincs benne 
kidomborodva a nemzeti gondolat, ami egészen 
természetes is, mert hiszen nem is az emberi 

vagy talán még előbb is, valamilyen „Gitt"-
egyletnek, ahol természetesen közlegény egy 
sem volt, csak kapitány és vezér. A gyermek-
ben Benne él az egyesülési vágy, valamilyon 
szervezetbe való tömörülésre való törekvés. 

társadalom valamilyen formájából veszi alap-
ját. Pedagógiai szempontból is kifogás alá es-
hetik: miért kell a gyermek elé állatideálokat 
állítani'? Miért nézzen a gyermek egy farkasra, 
mint a bátorság legnemesebb megtestesítő-
jére'? . . . Hiszen az ember a teremtés koroná ja ! . . 
és különösen nekünk, magyaroknak — hála Is-
tennek — nem kell hősökért a szomszédba men-
nünk. 

A oserkészapród-mozgalom magyar alapokon 
nyugszik, magyar kezdeményezés, sőt hivatott 
pedagógus indította meg (vitéz Faragó Ede ok-
leveles tanító), speciálisan a magyar gyermeki 
lélek számára készült s a modern pedagógia ké-
pezi alapját. Egyesek hibájául rójják fel, hogy 
nincs benne elég romantika, elég lenyűgöző erő. 
Erre csak azt lehet válaszolni, hogy tessék bele 
vinni! 

A kisfiúmozgalmak lélektani alapja: Mind-
annyian tagjai voltunk 8—12 éves korunkban, 

Valahogyan benne lappang tudat alatt, hogy az 
ember társas lény lévén, élete zavartalan lefoly-
tatásához, vagy szebbé tevéséhez bizonyos egye-
sülésre, szabályok elfogadására van szükség. 
(Életének szebbé varázsolását természetesen a 
játék jelenti.) Ebben az egyesülési törekvésben 
azonban jóformán minden gyermek kivétel nél-
kül vezetői szerepet szán magának. Bölcsen ren-
dezte ezt így el a jó Isten, hogy a gyermeki lel-
ket ilyenné tette, mert hiszen az ember alkotó, 
szervező munkára van hivatva. Az egyesületek 
gyűléshelyei legtöbbször a rét, a városban üres 
telek, a „grund", a Programm pedig: játék. 
A teljes lélekkel, magamegfeledkezéssel, sokszor 
késő estig tartó jóízű, zamatos játék. A gyer-
meki léleknek egy másik, talán az előbbinél ha-
talmasabb sajátsága a játékszeretet és az ezzel 
szorosan összefüggő természetszeretet. A gyer-
meklélek e három sajátsága egymással szoros 
összefüggésben van. Leghatalmasabb közöttük 
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a játékszeretet, a másik kettő ennek szolgálatá-
ban. Egyesülnek a gyermekek, hogy játszhas-
sanak. (A csak egy délutánra, vagy néhány 
órára megalakuló métacsapat is tula j donképen 
egyesülés, mivel vannak benne általános ér-
vényű szabályok, a játékszabályok.) A „játék" 
a 8—12 éves gyermeknél nem annyira szobai já-
tékot jelent, mint inkább olyat, melyben össze-
mérheti testi erejét, ügyességét a társaival. En-
nek a játéknak pedig színtere a szabad termé-
szet. Azért gondol szeretettel és vágyakozással 
a rét puha gyepszőnyegére, a szeplőtlen kék ég 
boltozatára. 

Régebben minden gyermek katona szeretett 
volna lenni, látva a trombita- vagy énekszóra 
masírozó katonákat. Naphosszat katonásdit ját-
szott. Ma azonban ilyen szempontból átvették 
a cserkészek a katonák szerepét. A cserkészeket 
talán többször lá t ja menetelni, kirándulni, 
hal l ja dalolni, mint a katonákat. Valahogyan 
érzi, hogy azok korban, lélekben közelebb van-
nak hozzá, mint a katonák. Könnyebben elérhe-
tőnek is ígérkezik, tehát leghőbb vágya cser-
késszé lenni. Éppen ezért katonásdi helyett 
„cserkészesdit" játszik, majd megérlelődik benne 
a vágy, hogy ne csak „játékból", hanem igazán 
cserkész lehessen. Azonban cserkész csak 12 éves 
kora után lehet, viszont a legnagyobb vonzó-
erőt a 12. év előtt gyakorolja a gyermekre, mi-
kor még fantáziavilágában él és a legpompá-
sabbnak, a legromantikusabbnak érzi a cserké-
szetet. Ezen érzését támogatja az is, hogy nem 
ismeri lényegében és azt látja, hogy a cserké-
szek lényét valami titokzatosság lengi körül. 
A titokzatos, a kifürkészhetetlen pedig nemcsak 
a gyermekiélekre, de még a felnőttekre is nagy 
vonzóerőt gyakorol. A kisfiúmozgalmak negye-
dik lélektani a lapja tehát a cserkészet utáni vá-
gyakozás, amely meghatározott irányba terelte 
a kisfiúmunkát és konkrét célt is tűzött elébe, 
tudniillik a cserkészetre való előkészítést. Ez a 
vágyakozás három irányban nyilatkozik meg 
legtöbbször. Legtöbb gyermeket inkább a külső 
szertartások, tisztelgés, formaruha csábítják. 
Nagy százalékát a kirándulás, táborozás vonzza 
és csak igen kevés olyan gyermek van, akinek 
számára a cserkészet belső élete, a tökéletesebbé 
lenni akarás képviseli a legnagyobb vonzóerőt. 

A kisfiúmozgalmak egyik legerősebb talpköve 
szociális természetű. A kisfiúmozgalmakat — 
amint láttuk azok története folyamán — bizo-
nyos szociális szükségszerűség indította meg. 
A mai kor robotja nemcsak az apát, hanem saj-
nos, sokszor az anyát is kiragadja a családból 
és házon kívül foglalkoztatja. így a 8—12 éves 
gyermek iskolánkívüli idejét szülői felügyelet 
nélkül tölti. Munkába. lépnek az utca, a mozi 
stb. legtöbbször rossz hatásai, amit az iskolai 
nevelés nem tud kellőképen ellensúlyozni. Fog-
lalkoztatni kell tehát a gyermeket az iskolai 
időn kívül is. 

Lát juk, hogy a kisfiúmozgalmak lélektani és 
szociális alapokon nyugszanak. Ezek közül a 
cserkészapród-mozgalom pedagógiaialag sem 
esik kifogás alá, ellentétben a farkaskölyök-

mozgalommal (állatideálok) és nemzeti szem-
pontból is helyes. Tehát a cserkészapród-mozga-
lom hazánkban az egyedüli pedagógiailag jogo-
sult cserkészvonatkozású kisfiúmozgalom. 

A cserkészapród-mozgalom célja és eszközei: 
A kisfiúmozgalmakat bizonyos szükségszerűség 
hozta létre, tehát a cserkészapród-mozgalom 
célja ezen szükségszerűségek, illetve szükségle-
tek kielégítése. E szükségletek: a) a 12 évnél fia-
talabb gyermek szabadidejének hasznos eltöl-
tése, b) a cserkészéletre való előkészítés. 

Milyen legyen a gyermek foglalkoztatása? I t t 
ismét a gyermeklélektanra hivatkozhatunk. Min-
den lehet, ami hasznos és a gyermek lelkéből fa-
kad. E foglalkozásokat négy főcsoportba oszt-
juk : játék, mese, dal, kirándulás. A cserkész-
apród-mozgalom célját és eszközeit tehát rövi-
den a következőkben foglalhatnám össze: 
A cserkészapród-mozgalom történelmi hátterű 
mayyar szellemben játékkal, mesével,, dallal, 
kirándulásokkal igyekszik a kisfiúnak igazi kis-
fiúi életet adni és a cscrkészéletre előkészíteni. 
Hasonlítsuk össze a népiskola céljával. A nép-
iskola hazafias polgárokat akar nevelni; a cser-
készapród-mozgalom a maga patinás történelmi 
szellemével gyakorlati hazafiakat alakít. (A 
cserkész és a cserkészapród is a tettek embere.) 
A népiskola valláserkölcsi nevelését támogatja, 
az apródmozgalom bensőbb lelki élet, lelkiisme-
retvizsgálat, naplóvezetés révén. A népiskola ál-
tal nyúj to t t ismeretanyag befogadására meg-
értőbbé teszi a gyermeki lelket, fokozottabb 
munkára serkenti kötelességeinek minél hívebb 
teljesítésével, de új ismeretanyaggal nem ter-
heli a gyermeket. Kézügyességeivel és a termé-
szet ismertetésével a gyakorlati életre neveli a 
gyermeket. Íme az első kapcsolat a népiskolá-
val a cél szempontjából. Ha a célok megegyez-
nek, úgy bizonyára az út is közös lesz, vagy leg-
alább is egymással sokszor találkozva, egymás-
tól messzire el nem távolodva vezetnek a közös 
cél felé. 

Micu felébredt a nagy csöndre. — Horváth Jenő rajza 
Átdnyi István: Északi hűség c. diákregényéből. 

(Könyvbarátok Kis Könyvei.) 
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MAGYAR LÉLEKKEL 
írta: MOLNÁR JÁNOS 

Ma már széles körben elfogadott nézett, hogy 
a jó és korszerű nevelőtanítás legalább is any-
nyira művészet, mint amennyire mesterség. 
Mesterség, mert alapelemei, módszerének 
szempontjai, gyakorlati kivitelének fokozatai 
másoktól eltanulhatok; de művészet, mert a 
régebben vagy újabban megállapított külső 
kereteibe, a pedagógiai és didaktikai szabá-
lyokba, a kivitel módozatába a tanító lelke ad 
életet, az teszi színessé, mert teljes és egyéni 
lélek nyilatkozik meg benne. Teljes lélek, mert 
a vérbeli pedagógus munka közben valósággal 
átszellemül, egyedül és kizárólag céljának, hi-
vatásának él; hivatása teljesítése közben min-
den emberi gyarlósága megszűnik, minden 
másirányú gondját akaratlanul is felejti. De 
ez a teljes lelkület mindig ú j és eredeti; új , 
mert csak önmagát adhatja és eredeti, mert 
szakadatlanul a tökéletesség felé törekszik, az 
egyéni invenciónak, leleményességnek tág te-
ret ad. Üj, mert az általános elveket minden 
pedagógus a saját lelki szűrőjén át valósítja 
meg és eredeti, mert soha semmiben nem is-
métel. Vallhatjuk tehát teljes meggyőződés-
sel, hogy a nevelő-tanításban sok a művészi 
elem. 

A művészet egyetemes értékű. Nemzeti, faj i , 
politikai határokon felülálló. S mégis, az érté-
ket benne a fa j i és nemzeti vonások adják. 
Irodalomban, festészetben, építészetben és ze-
nében kiválhatnak egyesek általános művészi 
tehetségükkel, de jellegzetes s valóban kiemel-
kedő alkotás csak a nemzeti és fa j i erőkből 
táplálkozó lélekből fakadhat. Az alkotó művész 
lelki hajszálgyökerei mélyen lenyúlnak a nem-
zet testébe, lelkébe. Szülőföldjének minden 
rögje és fűszála húzza, vonzza; történelmének 
dicsősége és bánata élteti; a haza teste és lelke, 
földje és szelleme egyesül benne s az ezekből 
kisugárzó erő kényszeríti az alkotásra. Igazo-
lásul csak a tőlünk annyira irigyelt Liszt Fe-
renc egy kitörését említjük: Bíráljátok, támad-
játok műveimet — í r j a —, csak magyarságo-
mat ne bántsátok, mert ebbe belepusztulok! 

Nos, ha elismerjük a pedagógiában rejlő mű-
vészi vonást, akkor be kell látnunk azt is, hogy 
annak nemzeti alapon kell nyugodnia. De ma-
gunk állítottuk, hogy a pedagógia mesterség 
is. Elismeri önmagáról, hogy csak eszköz és 
nem végcél. Eszköz az egyén és a nemzet szol-
gálatában. A művészetben lehet szó a l'art 
pour l 'art elvről, de a pedagógiában nem. I t t a 
hasznosság, jobban mondva a hasznavehetőség 
az egyik főszempont. Olyan egyéneket kell ne-
velnünk, akik a sa já t boldogulásuk mellett a 
közösség, a nemzet érdekeit is szolgálják. Sőt, 
az előbbit csak az utóbbi keretén belül. Esz-
ményi kívánságunk az, hegy az egyén a maga 
szempontjait mindig alá tud ja rendelni a nem-
zet követelményeinek. Kiváló egyéneket kell 
tehát nevelnünk, hogy a belőlük összetevődő 

közösség, a nemzet is magas színvonalú le-
gyen. A pedagógia tehát lényegében nemzeti 
feladat. 

Mindez pedig már régen megállapított igaz-
ság. S hogy most mégis foglalkozunk vele, 
tesszük ezt egyrészt az ú j munkaév megindu-
lásának, másrészt a történelmi események ha-
tása alatt. 

A magyar pedagógus társadalom egyetemes-
ségét nemzeti feladatainak teljesítésére figyel-
meztetni felesleges. Tanító és tanári rendünk 
az anyatejjel szívja ezt magába. De éppen 
mert annyira természetes, vigyáznunk kell, ne-
hogy a magától értetődés és megszokottság 
súlya alatt elhalványodjék munkásságunk sok-
rétegűségében az a szempont, amelynek pedig 
vezérlő csillagként kell — különösen napjaink-
ban — előttünk lebegnie. Kívánatos, sőt szük-
séges erre egyszer-egyszer feleszmélnünk, hogy 
mérlegeljük célkitűzéseinket, hazánk jelenlegi 
történelmi helyzetének szempontjából is. A nem-
zeti alap szükségességében bizonyosan vala-
mennyien egyetértünk. De a mértékről, az út-
és módról, a részletekről —• hitünk szerint — 
nem lesz hiábavaló a véleménynyilvánítás. 

A nemzeti érzés széles e nagy világon rene-
szánszát éli. A politikumból mi nem csinálha-
tunk politikát. A napi politika nem a pedagó-
gus kenyere. Emelt fővel vallhatjuk, hogy mi 
nemzeti érzésünk szégyenletes arculverése, 
egyéni és nemzeti életünk kegyetlen nehézsége 
mellett is mind e mai napig megőriztük tár-
gyilagosságunkat. A magyar iskolák keserves 
napjainkban is templomok maradtak, ahol a 
nemzeti és fa j i gyűlölködésnek helye nincs. 
Ezt ,sajnos, nem mindenütt mondhatják el. Ma 
már ismerjük az egyes államok tankönyveinek 
szellemét. Tudjuk, hogy mennyi valótlanság, 
ferdítés, mennyi túlzott, alaptalan, gálád rága-
lom burjánzik egyes országok tankönyveiben 
rólunk; ismerjük ezt a forrást, ahonnan a gyű-
lölet sugárzik felénk. Bennünket — igazságunk 
és értékeink biztos tudatában — még ezek sem 
térítenek el fennkölt útunkról. Jelen soraink-
nak legkevésbbé sem ez a célja. A tiszta nem-
zeti érzés megerősítése azonban árinál inkább. 

"Ügy látjuk, hogy nemzeti érzésünknek mé-
lyülnie kell és tudatosabbá kell válnia. Mé-
lyülni, hogy végre-valahára necsak zengő sza-
vakban és hangzatos szólamokban, hanem Jris 
és nagy cselekvésekben nyilvánuljon meg az. 
Tudatosabbá kell válnia, jobban kell éreznie az 
egyeseknek az összetartozandóságot, aminek 
minden lehetőség alkalmával külsőleg, látha-
tóan is meg kell nyilatkoznia. És itt ne féljünk 
az elfogultság, a túlzott sovinizmus vádjától. 
A magyar Géniusz bölcsesége ettől bizton meg-
óv bennünket. Csak nem szabad az erőteljes-
séget túlzásnak minősítenünk. A finomkodó és 
legtöbbször idegen szellemet rejtegető europär 
niveau nem követésre méltó magaslat, hanem 



17, SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 659 

kibicsakolt ferdeség. Emelkednünk, az idegent 
megértenünk s megbecsülnünk kell, de soha-
sem a magunk rovására. Önmagunk, nemzeti 
vonásaink kicsinylése — bármily magas fok-
ról jöjjön ez — süllyedés, amire csak idegen, 
vagy beteg lélek képes. Hibáink gyógyítgatá-
sára szükségünk van. Ez sokszor kíméletlensé-
get, is követel, de lekicsinylő gúnnyal sohasem 
járhat . Vigyázzunk, mert az elfogulatlanság 
színében tetszelgő sekélyes nemzeti érzelem 
nagyon könnyen válhat teljesen közömbössé, 
vagy éppen határozott nemzetközivé. 

Az elmélyült és tudatos nemzeti érzés neve-
lésének út ját , módját eléggé megszabják fel-
sőbb utasításaink, de meg elődeink is jó csa-
pást vágtak számunkra. Tantervi anyagunk is 
biztos és tág lehetőséget nyú j t erre s szinte 
a lehetőség kereteit is megszabja. E mellett az 
egyéni találékonyságnak és leleményességnek 
is bő tere marad. 

Az irodalom, történelem, földrajz, természet-
rajz, köz- és mezőgazdaságtan ontja az alkal-
mat célunk szolgálatára, csak lélek kell hozzá. 
Csak az a fontos, hogy az adatok tömkelege 
meg ne fojtsa érzelmi világunkat. A száraz 
anyag mögött mindig érezni és éreztetni tud-
juk a teremtő lelket. Minden óra magyaráza-
tából ki kell csendülnie a fájó vagy boldog, az 
aggódó vagy reménykedő, de mindenképen a 
jövőben, népünk erejében bizakodó léleknek. 
Értékeink határozott feltárásával magyar né-
pünk önérzetét és önbizalmát kell nevelnünk, 
hogy ezzel a csüggedésre és lemondásra hajla-
mos nemzeti betegségünket gyógyítgassuk. 
Művészeink, irodalmi és történelmi nagyjaink, 
népipari termékeink, természeti kincseink, ter-
ményeink kitűnőségének, állatállományunk ki-
válóságának ismertetése során jogos nemzeti 
büszkeségre kell i f júságunkat nevelnünk. Ez 
természetesen nem fajulhat elbizakodott ön-
teltséggé. Hibáinkat is nyiltan fel kell tár-
nunk de úgy, hogy szavainkból a gyógyulás, 
a fejlődés lehetősége csendüljön ki. Csak így, 
a reménykeltés nyomán fejlődhet i f júságunk 
életkedve, cselekvő ereje. Hibáink és erényeink 
tisztánlátása alapján leszünk önmagunkkal 
szemben is tárgyilagosak, ami a fejlődésnek 
legegészségesebb útja. 

Mutassunk rá minden lehető alkalommal 
népművészetünk értékére, amely évszázadok 
agyonhallgatása alól napjainkban tárul sze-
meink elé. Bcldog büszkeséggel hirdessük né-
pünknek ebben rejlő és ebből kicsillanó erejét. 
És itt felvetek egy eszmét: Az elvont szóbeli 
leírás s a valamivel többet érő színes képek 
helyett mennyivel szemléltetőbb és mélyebb 
hatású lenne, ha földrajz- vagy más óráinkon 
művészi népviseletünket helyben készült ba-
bákkal szemléltetnénk. Ezek készülhetnének a 
kézimunkaórákon, vagy a különböző if júsági 
alakulatok keretében. Beszerzésük pedig leve-
lezés útján, még cserealapon is történhetne. 
A városi iskola ipari, gyári termékekből küld-
hetne szemléltető anyagot a vidékről kapott 
népművészeti tárgyakért . így egy pár év alatt 
remek kis gyűjteményre tehetnének szert 

buzgó iskoláink. Mennyivel mélyebben hatna 
ez az állandó kiállítás a múló szó erejénél! 

Élesztgessük, ápolgassuk, szerettessük meg 
növendékeinkkel értékes nemzeti hagyomá-
nyainkat, népszokásainkat. Hiszen nemzetneve-
lésünknek a múlton kell állania, a fejlődés-
hez szükséges erőt onnan kell szívnia. A ha-
gyományok és népszokások kapcsolják össze a 
fejlődő jelent a nemesveretű múlttal. A mult 
tisztelete, a tradíció követése tekintélytiszte-
letre nevel, amely családi, társadalmi életünk-
nek nélkülözhetetlen feltétele. E mellett nem-
zeti nevelésünknek eredetiséget, színes válto-
zatosságot biztosít, a lokálpatriotizmust táp-
lál ja és erősítgeti, amely nélkül egyetemes 
nemzeti önérzet sem fejlődhet. 

A magyar íiép- és műdal iskolai felkarolása, 
a népművészeti elemeknek rajzban való alkal-
mazása gyönyörű sikerekre hivatkozhat. Hoz-
záértő, lelkes pedagógus kezében alig van ezek-
nél hathatósabb eszköz a nemzeti érzés neve-
lésére. A dalban megnyilatkozó érzelem, a kézi-
munkában rejlő ízlés a lélek mélyéből fakad, 
s éppen eme mélységükből származik nemzeti 
értékük és jelentőségük. 

De hagyjuk a részleteket. Mindnyájan tud-
juk, hogy nincs olyan tárgy, amely a nemzeti 
érzés nevelésére bő lehetőséget ne nyújtana. 
Csak lélek kell hozzá! Öntsünk hát ízig-vérig 
magyar lelket minden munkánkba, szövétnek-
ként égjen, lobogjon lelkünk, hogy ez az égés 
táplál ja és erősítse a jövő magyarságát nem-
zeti hitében és erejében. 

A sok ezer közül való vagyok én is, szegény 
kis ember, aki az egész élet legbájosabb tava-
szát, az ifjúság virágzó éveit iskolai semmisé-
gekkel töltöttem és nyomorultul elvesztegettem. 
Ah, utóbb, amikor már jobban tudtam ítélni, 
hányszor váltott ki kárbaveszett ifjúkorom em-
léke keblemből sóhajokat, szememből könnye-
ket és szívemből fájdalmakat! Comenius. 

• 

A test a lélek eszköze, szolgája. Egy szolga 
pedig akkor becses, ha egészséges, erős, ügyes, 
kitartó és kisigényű. Paulsen. 

Minél erősebb a test, annál jobban engedel-
meskedik és minél gyengébb, annál jobban pa-
rancsol. Rousseau. 

* 

Pestalozzi a lányokat mindenekelőtt belső 
nyugalomra akarta nevelni. A belső nyugalom 
annyi, mint naponkint elvégezni a legközelebb 
eső, légcsöndesebb önmegtagadást abban a tu-
datban, hogy csak így lehet a világot igazán 
megújítani. Fr. W. Focrster. 

# 

Tényeket, tényeket! Nem ismételhetem eléggé, 
hogy túlságos hatalmat tulajdonítunk a szavak-
nak; szószátyár nevelésünkkel csak szószátyá-
rokat nevelünk. Rousseau. 
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A KESKKÜYFILM Éü AZ AMATŐRÖK 
írta: JESZENSZKY SÁNDOR 

Most mikor a magyar iskolákba taneszköz-
ként bevezetik a keskenyfilmet, nem érdekte-
len megemlékezni a keskenyfilmezés fejlődésé-
ről és mai állapotáról. Akik a filmet csak mo-
ziból ismerik, azt hihetik, hogy a keskenyfilm 
is olyan színházpótló mozgófénykép avagy a 
valóságnak gyönyörködtetés, vagy tanulság 
céljából való megörökítése, mint a gyárilag ké-
szült, üzleti, nagyméretű film. De aki végig-
nézte most, a Magyar Amatőr Mozgófényképe-
zőknek, a Szent István-kupára kiírt nemzetközi 
versenyét, a világ minden részéből származó 84 
keskenyfilm lepergése után, egészen más véle-
ményen lesz. Nem várt, újszerű dolgokat látott. 
Mindenekelőtt meg kell állapítania azt, hogy 
amint a fényképezést is nem a fényképészek, 
hanem az amatőrök fejlesztették önálló művé-
szetté, a hírlapok vastagbetűs szenzációit is 
felülmúló riporttá, a mozgófénykép terén is az 
amatőrök messze elől járnak a filmszerűség 
fejlesztésében, a kifejező erő fokozásában és 
a nagyméretű gyári filmek, melyek több-keve-
sebb művészettel regényeknek, színműveknek 
átültetését tartalmazzák, úgy tűnnek fel a 
keskenyfilm mellett, mint a régi lovashintófor-
májú, ócska gépkocsik a mai áramvonalas 
automobil mellett. 

Az amatőr keskenyfilm, bár a lehetőség meg-
van reá, nem hangos, legfeljebb grammofon-
lemezről ad kísérőzenét és néha illúziótkeltő 
zörejeket, de az emberi hangra nincs szüksége, 
elég pár felirat. Ez az önkéntes korlátozás 
kényszerítette az amatőrt megkeresni a tiszta 
filmszerűséget, meglátni és kifejezni azt, amit 
sem puszta szóval, sem állóképpel elmondani 
nem lehet. Annál művészibb egy film, mennél 
inkább tud olyat érzékeltetni és megértetni a 
szemlélővel, amit sem az irodalom, sem a többi 
művészetek nyelvére hiány nélkül lefordítani 
nem lehet. 

Jobbanérthetőség kedvéért beszéljünk mind-
jár t magukról az egyes keskenyfilmekről, ame-
lyekből ezeket a megállapításokat vontuk le. 
A valósághoz legközelebb állnak az úgyneve-
zett dokumentális filmek; ezek közül egy első-
díjas magyart említünk fel, a címe „Ünnepek". 
Egymásután pereg le az egész esztendő, hús-
vét, áldozócsütörtök, búzaszentelő, pünkösd, Űr-
napja, majd a Szent Jobb-körmenet, végül a 
halottak napja és a havas karácsony. Csupa 
hangulat, a magyar falu áhítata, a népviselet 
szépsége, gyönyörködtető tá jak a tavasz, a 
nyár gazdagságában, majd száraz leveleket ka-
varó őszi szél és végül mindent betakar a 
fehér hó és egy fenyőágon kigyúl a gyertya. 
P á r perc alatt szép utazás felüdülését érez-
zük. Ezt minden mese nélkül, ilyen rövi-
den és hangulatkeltőén nem mondhatja el az 
irodalom, még a festészet és zene is nehezen. 
Műfajban a legközelebb áll a festő költemé-
nyekhez, amilyen Petőfi Tiszája, avagy Arany 
Családi köre. Egy másik elsődíjas film szerzője 
japán. Japán halászfalut mutat be. Semmi ne-

vezetes, vagy különleges nincs a filmen, hanem 
csodálatos közvetlenség. Egy pillanatig sem 
érezzük azt, hogy csak azt lát juk, amit a fény-
képező levenni akart ; a felvevőgép úgy nézett 
körül, ahogy a járókelő ember hordozza tekin-
tetét: egyes részleteket csak nagyjában lát 
meg, másutt meg apró részleteket is megjegyez 
magának. Az atmoszférikus fényeknek és csil-
logásoknak visszaadása bámulatos. 

A japánok különben éppúgy mint annak ide-
jén Párizsban és Londonban, i t t is favor i t ja i 
voltak a versenynek. A díjak nagyrészét ők 
vitték el. Filmjeiken át beláttunk a fantáziá-
jukba, a lelkükbe. Szeretik az úgynevezett ab-
szolút filmet, mely nem reális valóságot ábrá-
zol. Ezekben az ő csodálatos rajzkészségük és 
elvontságra hajló fantáziájuk nyilvánul meg. 
Elsődíjas színes fi lmjük elmondhatatlanul ér-
dekes ós szép vol t Zöld mezőn keresztül gyalo-
gol egy piros háromszög, majd egy négyszög, 
melyek egyszerre megsárgulnak. Azután jön 
egy kék kör, mely hólyagszerűen felfúvódik, 
hol ovális, hol kör. Ebben van humor is. A 
tempó mindig sebesebb lesz. Sárga vonalak 
rohannak egy vörös akadályon keresztül, mi-
kor átugorják, spirálissá lesznek, mint a ru-
gók, majd ú j ra kiegyenesednek. De mindezt el-
mossa egy színorkán; belülről színes ívek om-
lanak kifelé, mintha lent egy rej te t t nap kör-
alakú sugarakat lövelne magából. Még egy 
ilyen érdekes japán film a Coppélia-keringő. 
Hogy érzi Delibes muzsikáját egy japán? Sza-
bályos ornamensek, forgó hengerek és koron-
gok örvénye ez a film, melynek minden moz-
dulása bámulatosan egyezik a zenével. Érzés 
nincs benne, hanem gyönyörködés a muzsika 
és az ábrák, meg a vonalak szép lejtésében. I t t 
meg kell jegyeznem, hogy ezek az úgynevezett 
abszolút, rajzolt, ornamentális filmek tulajdon-
képen ősi művészi kedvtelése az embernek. Hi-
szen a stilizált, szimmetrikus ornamentika ott 
van az ősember faragyányaiban, a nép visele-
tében, a székely kapun, a perzsa szőnyegen, az 
Alhambra ívein, a gótika fiaiéiban, a barokk 
díszein, a kaleidoszkóp tükörképein és a mo-
dern iparművészetben. Minden jó ornamentikán 
érezni, hogy abban a valóság stilizálódik és a 
mozgás rögződött meg. A film pedig felszaba-
dítja, életre hívja, dinamikussá teszi az orna-
mentikát, egy ősi művészi kedvtelését elégítve 
ki az embernek. 

Az abszolút filmek eredményeinek gyakor-
lati alkalmazását lát juk a következő japán fil-
men, melynek címe a mag keletkezése és meg-
termékenyülése. Tudományos is és művészi is. 
Nem természeti felvétel, ez is rajzolt film, 
tulajdonképen sematikus rajzsorozat. Tudomá-
nyos megfigyelések eredményét művészi sza-
badsággal mondja el, hogy hogyan porzódik be 
a virág, hogy keletkezik a mag és hull szét, ke-
rül a földbe, miként csírázik ki. Nincs az a 
reális tudományos felvétel, vagy magyarázat, 
mely erről a természeti folyamatról kifejezőbb 
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és érthetőbb képet tudna adni. Például mikor a 
földben lévő maghoz víz kerül és megindul 
benne a lüktetés, mely végül átszakít ja a bur-
kát és kibújhat a csira, minden magyarázatot 
felülmúlón instruktiv és amellett rajzban tel-
jesen művészi. Innét már csak egy lépés a 
tudományos keskenyfilm, különösen a mikrosz-
kóp világának filmjei. Gimesy tanár híres fel-
vételei a víz mikroszkopikus állatvilágáról tu-
dományos értékükön felül, annyi ornamentális 
újdonsággal vannak tele, hogy művészi gyö-
nyörködést is szereznek. 

A moralizáló és filozofáló filmekben a spa-
nyolok vezetnek. Az egyik f i lmjük a nagyképű-
ségről szól. Egy férfi a nagyképűség álarcát 
viseli, de ha egyedül marad, leveti az álarcot, 
leteszi a filozófiai munkát, melyet szüntelen 
olvas, vidáman hallgatja, a jazz-zenét és mint a 
gyermekek, a kezeügyébe kerülő papírból, 
papírcsókákat hajtogat. H a álarc van ra j t a 
szigorú, kedélytélen, félnek is tőle. Egy vélet-
len leleplezi, hogy a nagy filozófus könyvének 
borítékába egy léha regény van kötve. Az a 
leány, aki ezt felfedezte, most már nem hisz 
az ő rideg nagyképűségében s mikor elébük 
kerül az élet ringlispielje, melyen annyi vidám 
ember hancúrozik, nagyképű barátunkat fel-
erőszakolja reá. Ott azután elkapja őt is a jó-
kedv forgataga, leránt ja és eldobja az álarcot, 
melyet a járókelők összetaposnak. A másik hí-
res spanyol film szimbóluma egy teknősbéka, 
melyet felrúgtak és többé nem tud lábraállni. 
Ebből indul ki a mese, mert egy férfi sem tud 
többé lábraállni, leverte az élet és öngyilkos-
ságra határozza el magát. Meghiusult kísérle-
tek után két luftballonos kisgyermekkel és egy 
fiatal leánnyal jön össze. Ezek vidámsága sze-
ges ellentétben van az ő hangulatával és az 
ellentét drámai erővel ütközik ki a film gyor-
san pergő képein. Tulajdon képen heves vitat-
kozás indul meg. A leány oldalán minden de-
rült és virágzik, az övén puszta és borús. A 
leány egy nyíló rózsára mutat, ő azt már sze-
mét között, elhervadva lát ja. A film néma, mé-
gis minden szava érthető, szimbólumai oly tisz-
ták és hatásosak. A leány győz és mikor sötét 
barátunk a vergődő teknősbékát visszasegíti a 
lábára, elröpül róla a fekete ruha és ott áll 
fehér tenniszruhában, vidáman egy virágzó rét 
közepén. Igyekeztem elmondani a két film tar-

talmát, hogy valami képet adjak róluk. Ezek 
a történetek irodalmilag lehetnek elcsépeltek, 
unalmasok, hatástalanok, azonban filmen fris-
sek, hatásosak és újszerűek. 

Még a lírai filmekről kell szólnom és elég, 
ha a legjobbat, egy japánt említek meg. Két-két 
lábfej áll egymással szemben, közöttük a bu-
gyor és egy árnyék: amint egy kéz simogat 
egy fejet. Vár ják a postakocsit, a leány elsza-
kad az anyjától. Körülnéz, búcsúzik az ottho-
nától, minden kis részlettől, a gyermekkor 
annyi meghitt helyétől. A postakocsi vastag 
kerekei megállnak előttük. A búcsú hosszií és 
ezt csak annyival jelzi, hogy a kocsis megtömi a 
pipáját, majd kiveri. A kocsi megindul, a leány 
kinéz, mintha szemével bele akarna kapasz-
kodni a fákba, a virágokba, a mezőkbe. Az 
anya pedig lehajtott fejjel lépked az őszi alko-
nyatban s az lassan elnyeli az alakját . Akik 
sohasem olvasnak verseket, azokat is megfogja 
ez a párperces film, hiszen mindenkinek volt 
egy ilyen kisebb, nagyobb búcsúja. 

Itt. most nincs hely, hogy végigmenjek mind-
azokon a filmeken, melyek ezt a versenyt oly 
érdekessé és tanulságossá tették, csak éppen a 
legjelentősebbek ismertetésével bizonyítani 
akartam, hogy keskenyfilm név alatt egy ú j 
művészet van kifejlődőben és bár keskeny a 
neve, a kifejezésben milyen szélesen tág lehe-
tőségei vannak. Éppen a kifejezésnek a gazdag-
sága teszi pedagógiai szempontból jelentőssé, 
mert az oktatófilmnél a magyarázandó tárgy 
félreismerhetetlen kifejezése, egyes momentu-
mok hangsúlyozása a fontos. Ebben pedig na-
gyon sokat tanulhat az oktatófilm az amatőrök-
től. De azt se felejtsük el, hogy a keskenyfilm 
a legintimebb művészet. Olyan motívumokat 
tud hatásosan felhasználni, melyek kicsiségük-
nél, mindennapiságuknál fogva eddig nem ju-
tottak jelentőségre. Eseményeket talál az ese-
ménytelenségben, élményeket a szürke hétköz-
napokban. Főleg azok, kiket csöndes környe-
zetbe, egyformaságba tar t a hivatásuk, a vidék, 
a falu lakói, nemcsak fogékonyak erre az intim 
művészetre, hanem egy eszközt találhatnak a 
felvevőgépben érzéseik, megfigyeléseik kifeje-
zésére és ha a magyar tanító kezébe veszi a 
felvevőgépet, akkor fogjuk igazán megismerni 
hazánkat, melynek sok apró, rejtett érdekessé-
gét hozhatják felszínre. . 

A «YEK1IEK IBÍTELLI«EBÍ€IÁJÁ^AK 
VIZSGÁLATA 

írta : DROZDY GYULA 
Éppen harminc esztendeje annak, hogy Binet 

Alfréd, ez a kiváló francia gyermekpszicholó-
gus, Párizsban a gyengetehetségűek számára 
iskolát nyitott. Ugyanezen időben Simon-nal, 
hűséges munkatársával együtt megalkotta a 
gyermek intelligenciájának megmérésére szol-
gáló fes«í-scrozatát.* Ez a teszt-sorozat tüne-

* A teszt angol szó (test), magyarul próba. Stern V. 
szerint élesen körülhatárolt feladat avégből, hogy egy 
határozott szellemi képességet megismerhessünk. 

ményes gyorsasággal terjedt el úgyszólván az 
egész művelt világon. Igaz, hogy sokan nem 
fogadták el szószerint, mert hiszen a Binet— 
Simon-féle teszt-sorozat csakis a francia gyer-
mekek szemléletköréhez, lelki világához, gon-
dolkozási módjához volt szabva. A többek kö-
zött Bobertag a németeknél, Ferman pedig 
Amerikában módosította a Binet—Simon-féle 
teszt-sorozatot. Nálunk több módosítással Éltes 
Mátyás alkalmazta a magyar gyermekek gon-
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dolkozásához, lelki berendezettségéhez. Az oro-
szoknál Rossolimo állított össze Binetéhez ha-
sonló teszt-sorozatot. Ez a józan orosz pedagó-
gus azonban nem elégedett meg az intelligen-
cia vizsgálatának általános területével, hanem 
külön teszt-sorozatot állított össze az emlékezet, 
a figyelem, a fantázia, a számolóképesség, a 
kézügyesség stb. fokozatának megállapítására. 
A mi pedagógusaink közül, Éltes Mátyáson kí-
vül, aki Binet—Simon nyomán több könyvet 
írt a gyermeki intelligencia vizsgálatáról, Nagy 
László, Ranschburg Pál, Révész Géza, Révész 
Emil és Ballal Károly foglalkoztak behatóbban 
ezzel a kérdéssel. 

De mi is tulajdonképen az intelligencia1? Ezt 
Stern W., a hamburgi egyetem hírneves ta-
nára, az alapvető gyermekpszichológia első 
összefoglalója így határozza meg: „Az intelli-
gencia az egyénnek általános képessége, amely-
lyel gondolkozását ú j irányba tudatosan be-
illeszti; általános lelki alkalmazkodóképesség 
az élet ú j feladataival szemben." Mások viszont 
így határozzák meg: „Az intelligencia az az 
általános képesség, amelynek segítségével az 
életben elénk kerülő ú j feladatokat megoldjuk 
s azokhoz alkalmazkodunk." Ezeknek a meg-
határozásoknak tartalmából láthatjuk, hogy az 
intelligenciát magyarul röviden , értelmesség"-
nek mondhatnók. Ez az értelmesség, intelli-
gencia a gyermek növekvő életkorával együtt 
fokozatosan fejlődik, de nem valamennyi gyer-
meknél egyenlően, hanem egyénenként eltérően. 
Sőt az intelligencia fejlődése nemek szerint is 
különbséget mutat. Vannak olyanok, akik-
nél az intelligencia fejlődését bizonyos okok 
hátrál tat ják, gátolják, korlátozzák. Ezek a 
gyengeelméjűek, gyengetelietségűek, hülyék, 
akik még felnőtt korukban is az értelmesség 
alacsony fokán maradnak. 

Sokan összetévesztik az intelligenciát a gyer-
mekek tanulnitudásával, emlékezetük minősé-
gével. Pedig ezzel az intelligencia nem azonos. 
Vannak gyermekek, akik szorgalmasan meg-
tanulják, elkészítik iskolai feladataikat, min-
den dolgukban pontosak, rendesek, tehát „jó 
tanulók". Ez azonban nem bizonyítja azt, hogy 
a náluknál gyengébb tanuló nem intelligen-
sebb. I t t a szorgalom az, ami tévedésbe ejt sok 
pedagógust. Ez azonban egészen más lelki adott-
ság, mint az intelligencia. Értelmes, intelligens 
gyermek is lehet hanyag, lusta, rendetlen. A ta-
nítónak, tanárnak éppen nevelési szempontból 
kell a kettő között disztingválnia s a szorgal-
mat a tehetséggel párhuzamosítania. 

A Binet—Simon-féle intelligenciavizsgálat lé-
nyege az, hogy megállapít bizonyos mértéket 
ar ra vonatkozóan, hogy az egyes fejlődési ko-
rokban a gyermek mennyiben tud megfelelni 
azokra a kérdésekre s mennyiben tudja meg-
oldani azokat a feladatokat, amelyeket az egyes 
életkorokra a módszer összeállít. Mikor a kér-
désekre megkaptuk a feleleteket, s mikor a 
gyermek befejezte a feladatok megoldását, lát-
juk, hogy mely kérdésekre felelt s mely fel-
adatokat oldott meg helyesen s melyeknél hi-
bázott. A feladatok megoldására bizonyos idő-

terjedelmet állapít meg a módszer. Van tehát 
értékes és van értéktelen felelet ós feladatmeg-
oldás. Ennek alapján a számítás így történik: 
A gyermek életkorát egybevetjük annak intel-
ligenciakorával. Ha ebből az tűnt ki, hogy az 
intelligenciakora megfelel életkorának, arra 
következtethetünk, hogy a gyermek közepes 
intelligenciájú, amit más szóval normálisnak 
mondunk. Máskor meg a vizsgálatból az tűnik 
ki, hogy az intelligencia kora meghaladja az 
életkort, vagyis magasabb annál. Ebből meg 
az következik, hogy a közepesnél, a normális-
nál magasabb intelligenciájú, tehát jobb tehet-
ségű gyermekkel állunk szemben. Vannak olyan 
gyermekek, akiknél az intelligencia kora ala-
csonyabb életkoruknál. Ezek a gyermekek ér-
telmi fejlettségükben gyengék, korlátoltak, 
gyengetehetségűek. Most meg meg- kell tudnunk 
a gyermek intelligenciájának arányszámát, az 
intelligencia quotiensét. Ezt úgy tudjuk meg, 
hogy a gyermek intelligenciakorát elosztjuk 
életkorával. Ez normális gyermekeknél egy egé-
szet, a jobb tehetségűeknél egynél nagyobb 
számot, a gyengetehetségűeknél pedig már 
csak tizedestörtet mutat. Ezzel a számítási 
móddal azonban nagyon óvatosan kell bán-
nunk, mert csak a gyermekkorban megbízható. 
Később, a növekvő életkorral mindig jobban 
és jobban leszállítja az intelligencia arányszá-
mát. Az eddig végzett sok-sok intelligencia-
vizsgálat alapján megállapították, hogy a nor-
mális gyermekek népiskolájában a közepes te-
hetségű gyermekek arányszáma: 59%. A köze-
pesen felüliek a 21%-ot érik el, míg a normáli-
son aluliak a 20%-ot mutatják. Természetes, 
hogy ez az arányszám a gyengetehetségűek is-
kolájában hátrányosan tolódik el; Az újabb 
vizsgálaton felül ott a közepesen aluliak arány-
száma: 89%. Különös, hogy a gyengetehetsé-
gűek iskolájában a gyermekek 11%-ának élet-
koruknak megfelelő az intelligenciája. Kérdés 
tehát, hogy ezek miért kerültek kisegítőisko-
lába? Valószínű, hogy fejlődésük közben bizo-
nyos könnyebb természetű rendellenességek 
léptek fel, azért gyenge tanulók lettek, akiknek 
— a tanítók téves felfogása szerint — kisegítő-
iskolában van a helye. 

Azok, akik az intelligenciavizsgálatot csalha-
tatlannak tar t ják, azt kívánják, hogy necsak 
az osztályzatok megállapításánál, a gyermekek-
nek a normális vagy a kisegítő iskdlába való 
szétválasztásánál vegyük figyelembe a vizsgá-
lat megállapítását, hanem az iskolázás meg-
kezdésénél is vegyük figyelembe azt. Ezt azért 
kívánják, mert vannak gyermekek, akik hat-
éves korukban alatta vannak a hatéves kor 
intelligenciájának és vannak, akik már ötéves 
korban megütik a hatéves kor intelligenciáját. 
És ebben igazuk is van, mert a gyermek élet-
korával nem halad mindig párhuzamosan an-
nak testi és lelki fejlődése. Az intelligencia-
vizsgálatok eredményei szerint a népiskola 
I. osztályába beiratkozott gyermekeknek mint-
egy 25%-ától követel az iskola olyant, amelyek-
nek befogadására, megoldására legfeljebb csak 
megerőltetéssel képesek. A beiratkozottak 25%-a 
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olyan gyermek, aki a hatéves kor átlagintelli-
genciáján felül van. Eszerint tehát az I. osz-
tályos gyermekek 50%-a éppen azon a határon 
van, amely képes befogadni az I. osztály tan-
tervi anyagát. Ezt a megállapítást a tanterv-
készítőknek is figyelembe kell venniök, de meg 
a tanítóknak is akkor, mikor a tanterv kere-
tein belül az egyes tanítási egységek anyagát 
kiválasztják. 

Az intelligenciavizsgálatok eredményének tu-
lajdoníthatók a külföldön meghonosodott s ná-
lunk is sokszor hangoztatott „tehetségesek is-
kolája", a „pályaválasztási tanácsadó" és a 
„pszichotechnika". 

Kétségtelen, hogy a Binet—Simon-féle intel-
ligenciavizsgálat fent vázolt módjának és ered-
ményének nagy szerepe volt abban, hogy az 
érdeklődést a gyermek értelmességének vizsgá-
latára irányította. Gyakorlati eredményei sem 
megvetendők, helyesen teszi minden tanító, ha 
legalább is a tanév elején tesztekkel méri meg 
gyermekei intelligenciáját. Azonban csupán és 
egyedül ezekre a vizsgálatokra mégsem alapít-
ha t juk a gyermek intelligenciájának megálla-
pítását. A mai fejlett módszerek alkalmazása 
közben lépten-nyomon olyan helyzetek elé állít-
juk a gyermekeket, amelyeknél értelmességük-
nek fokát tapasztalhatjuk s így csakhamar ki-
bontakozik előttünk, hogy kik azok az osztály-
ban, akiknek intelligenciája az átlagon felüli, 
kik a közepesek s kiknek az intelligenciája van 
alul életkorukon. így tehát tapasztalati úton 
is megállapíthatjuk gyermekeink intelligenciá-
ját. De mit érne akár vizsgálati, akár tapasz-
talati úton a tiszta megállapítás? Hiszen éppen 
az újabb módszer követelményét mellőznénk, 
ha az egyszerű megállapításokkal megeléged-
nénk. A mai fejlett módszerek mellett a gyer-
meknek megfigyelő, gondolkozó, ítélő, következ-
tető, feltaláló készségét kell fejlesztenünk, ami 
nem más, mint az intelligencia, az értelmesség 
fejlesztése, növelése. 

Mint az intelligencia meghatározásából lát-
tuk, az „nem azonos az iskolai tudással". Ezt 
most így módosíthatnánk: „nem azonos a régi 
iskolai tudással", mert az iskolai tudás ma már 
egy az élet tudásával, az életben való alkal-
mazkodással, a gyakorlati élet követelményei-
vel. Probléma és prcbléma, de nem elvont teó-
riák problémája, hanem olyanok, amelyeket az 
élet állít "fel. Ezek az ú j iskola módszeres kö-
vetelményei, amelyek megfejtéséhez intelligen-
cia, értelmesség kell. Ha ezek a problémák 
olyanok, amelyek a gyermek életkorához mért 
fejlettségi foknak megfelelnek, akkor alkal-
masak arra, hogy az intelligenciát, az értelmes-
séget mérjük vele és alkalmasak arra, hogy az 
intelligenciát mérjük vele. És ha nemcsak a 
tantárgyak, hanem magának a nevelésnek a 
módszerére is gondolunk, akkor még világosab-
ban áll előttünk az élet, mert hiszen a nevelés 
valamennyi mozzanata szigorúan az élethez 
alkalmazkodik. Azok az esetek, amelyek a ne-
velésre alkalmat adnak, az életből, még pedig 
a gyermek életéből valók, tehát az élet felada-
taival áll szemben a gyermek és a nevelő. Min-

den egyes probléma, amely tanítás és nevelés 
közben felvetődik, egy-egy teszt (próba), mely-
nek megfejtése, megoldása igénybe veszi a 
gyermek gondolkozását, értelmét. Éppencsak az 
kell hozzá, hogy a tanító ne siessen nyomban 
a gyermek segítségére úgynevezett „kisegítő 
kérdésekkel". Csak hadd fejtsen ki maga a 
gyermek erőt s mutassa meg intelligenciáját. 
A tanító csak akkor avatkozzék bele, ha fel-
tétlenül segítenie kell. Sokszor látszólag fo-
gadja el a helytelent is csak azért, hogy gon-
dolkozással újabb erőkifejtésre késztesse a 
gyermeket s így vezesse a helyeshez. A tapasz-
talt pedagógus az ilyen alakú tanítás mellett 
csakhamar megállapítja a gyermek intelligen-
ciáját, eszességét, értelmességét. 

A tapasztalat azt mutat ja , hogy sok gyermek 
nem gondolkozik egyenlően valamennyi terüle-
ten. Ebben az irányban is történtek már kísér-
letek, amelyekkel azt kutatták, hogy mely tan-
tárgyat szereti a gyermek. Ezeknek a kísérle-
teknek — különösen a középiskolákban — meg-
lepő eredményét láttuk. A tanulók érdeklődé-
sét azok a tantárgyak keltették fel és azokat 
a tantárgyakat szerették, amelyeket azok a ta-
nárok tanítanak, akik maguk is szeretik tan-
tárgyukat és akikhez a tanulók vonzódnak. Te-
hát a tanár egyénisége, tárgyszeretete szabá-
lyozza a tanulók érdeklődését, tantárgyszere-
tetét. Ez alól csak akkor van kivétel, ha a 
tanulónak valamely tantárgyhoz különös haj-
lama van. De így van ez a népiskolában is. 
Vannak gyermekek, akik az egyik tantárgy 
tanítása közben nagyobb érdeklődést mutatnak, 
élénkebben gondolkoznak, dolgoznak, mint a 
másikban. Ez nemcsak a hajlamuktól függ, ha-
nem a tanító tárgyszeretetétől is. Mert bár-
mennyire hangoztatjuk, hogy a tanítónak nem 
lehet kedvenc tantárgya, mert minden tan-
tárgyat egyenlően kell szeretnie, a valóság 
mégis az, hogy úgyszólván valamennyi tanító 
szívesebben taní t ja az egyik tantárgyat, mint 
a másikat. Ez sokszor azért történik, mert az 
egyes tantárgyak módszerét tisztábban, helye-
sebben látja, mint a másikat. Természetes, hogy 
a gyermek intelligenciája, értelmessége abban 
az irányban fog fejlődni, amely tantárgy- után 
különösebben érdeklődik. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy csakis abban az irányban fejlő-
dik, mert a gondolkozás, a következtetés, az íté-
lés olyan lelki funkció, amely a lelki erők 
egész területére kihat, s bármennyire egyoldalú 
is a foglalkozás, többé-kevésbbé mégis az egész 
lélek munkakészségét fejleszti. Ez tulajdon-
képen nem más, mint amit a pedagógia „alaki 
képzés"-nek nevez. ,,Tárgyi képzés" tehát alaki 
képzés nélkül el sem képzelhető." Innen van 
az, hogy pl. a középiskolákban a latin nyelv 
tanításának jogosultságát éppen azért kíván-
ják, mert annak tanulásában nagy alaki képző 
erő rejlik s így nagyban fejleszti a tanuló gon-
dolkozó képességét, intelligenciáját. 

Sokan azt gondolják, hogy a Binet—Simon-
féle intelligenciavizsgálati eljárással hív képet 
kapnak a gyermek egész lelkéről, annak beren-
dezettségéről. Azt vélik, hogy a vizsgálat mé-
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lyén lélektani rajzhoz jutnak, amelyről a lélek-
nek minden zegére-zugára következtethetnek. 
Pedig nemcsak általános és homályos képet 
kapnak, amely nem muta t ja meg a lélek dol-
goznitudásának minden részletét, hanem csak 
azt, hogy miként tud a lélek alkalmazkodni a 
megoldandó feladatokkal szemben. 

Még egy igen érdekes kérdés szorul tisztá-
zásra a Binet—Simon-féle intelligenciavizsgála-
tokkal szemben. Ugyanis Binet is, meg az ő 
kérdésskáláinak módosítói is csupán az értel-
mességet vizsgálják. Ezt mutat ja az, hogy teszt-
jeik csupán az érzéki megfigyelésekre és az 
értelmi funkció területeire vonatkoznak. Magá-
ból az intelligenciának általuk alkotott definí-
ciójából is az tűnik ki. Ha a modern pedagó-
gia magyarázataira gondolunk, akkor azzal nem 
elégedhetünk meg, mert — szerintünk — nem-
csak az az ember értelmes, intelligens, aki meg-
figyelni, gondolkozni, következtetni tud, hanem 
az intelligenciához hozzájárul még az érzelmi 
és akarat i élet fejlettsége is. Tudjuk, hogy az 
élet sokszor olyan feladatok elé áll í t ja az em-
bert, ahol a szíven, az érzelmen át kell gondol-
koznia, Ilyenkor a következtetésnek s az ítélet-
nek irányát nem is az ész, hanem a szív szabja 
meg. Ez indít akaratot, ez vezet a cselekvéshez. 
Ha ez így van — s bizonyos, hogy így van, — 
akkor az intelligenciavizsgálatok közben olyan 
tesztekre is szükség van, amelyek az érzelmi 
és akarat i életre vonatkoznak. Igaz, hogy az 
értelmi, érzelmi és akarat i élet nem külön va-
lami, hanem az egymással teljesen összeforr és 
együtt alkot egészet, de igaz az is, hogy neve-
léssel az értelmet lehet az érzelem rová-
sára, az érzelmeket pedig az értelem rová-
sára fejleszteni. És lehet, sőt kell is az 
akaratot úgy nevelni, hogy annak indítója 
hol az értelem, hol pedig az érzelem legyen. 
Ebből következik, hogy valóban intelligens csak 
az az ember lehet, akinek értelmi, érzelmi és 
akarati élete összhangban van. Az intelligencia-
vizsgálat tesztjeinek tehát erre is figyelemmel 
kellene lennie. Ezért kell az, hogy a tanító a 
gyermekek intelligenciájának necsak a Binet— 
Simon-féle intel l igent avizsgálat tesztjeinek 
méregetésével, hanem tapasztalat ú t ján is vé-
gezze, mert csak így tud hű képet alkotni azok 
lelkiségéről. És ez nemcsak a papirosintelligen-
cia-vizsgálatot fogja szolgálni, hanem a gyakor-
latot is. így tudja, hogy a fejlődésben, növek-
vésben mely területen van haladás, hol és 
Trnennyiben vannak hiányok, amelyeket pótolni 
kell. 

Újabban az intelligenciavizsgálat eredményei 
helyett a „Személyi jellemlapok" vezetése felé 
irányul a figyelem. Ilyen „Személyi jellemlap" 
is több van használatban. Ezek rovataiban a 
gyermekről szóló megállapítások kerülnek s a 
gyermek külső és belső habitusának hű képét 
igyekszenek nyújtani . I t t már, az értelem mel-
lett, a gyermek érzelmi és akarat i élete s a cse-
lekvése is szóbakeriil s rovataiból a gyermek 
egész „én"-je bontakozik ki. De még ezzel is 
csínján, óvatosan kell bánnunk, különösen ab-

ból a szempontból, hogy ne tekintsük azokat 
örökre megrögzített, megdönthetetlen igazsá-
goknak. Éppen azért azt a személyi jellemlapot. 
amelyik a gyermeket az egyik osztályból a má-
sikba felkíséri, necsak megismerje, hanem vizs-
gálja felül a gyermek ú j tanítója és tapasz-
talatok közben győződjék meg azok helyességé-
ről, esetleges tévedéseiről, mert ne feledjük, 
hogy mi sem vagyunk tökéletesek és csalhatat-
lanok s mi sem mérhetünk egyenlő mértékkel. 
Az ítéletek kimondásánál pedig nagyon óvato-
saknak kell lennünk, mert egy elhibázott ítélet 
esetleg hátrányosan hathat ki a gyermek egész 
életére. Nemcsak a papirosra leírt ítéletet ért-
jük ez alatt, hanem azt a módot is, amellyel 
a gyermekkel a „Személyi jellemlap"-ba beírt 
ítélet alapján bánunk. Az elhibázott bánásmód 
mindig csak rombol, sohasem nevel, sohasem 
növel. Ne feledjük, hogy sehol sem lehet any-
nyira káros a téves utakon való haladás, mint 
a nevelésben, ahol visszacsinálni nagyon nehéz, 
ha valamit elrontottunk. 

Gondoljunk a r ra is, hogy a bizonyítvány sem 
más, mint a gyermek lelki értékeinek kifeje-
zője. A bizonyítvány tartalommutató, amely-
ből az is kitűnik, hogy az egyes tantárgyakból 
mekkora a gyermek tudása. I t t meg az a baj , 
hogy a tudást, rendszerint, csak az emlékezet-
tel mérjük s azt tudjuk, hogy a gyermek csak 
azt tudja, amire emlékszik s valamely anyag-
részletet elmond. Pedig ennél sokkal több a 
tudása. Tudás az is, ha ő valamely tantárgy 
keretében, ú j helyzetekben rendszeresen és 
tárgyszerűen tud gondolkozni, következtetni, 
ítélni, még pedig az emlékezettől teljesen füg-
getlenül és az ő fejlettségi fokának megfele-
lőleg. Ez a gondolkozás muta t ja meg, hogy 
mekkora fokú az ő tantárgybeli intelligenciája, 
értelmessége. Azért az értékelésnél, az osztá-
lyozásnál ar ra is figyelemmel kellene lennünk. 

Igen sokszor előfordul az is, hogy a népisko-
lába járó gyermeket egy-két tantárgyból meg-
buktatjuk, mert kevés eredményt mutatott s 
ezért osztályismétlésre utasí t juk. Az ilyen egy-
két tantárgyból való buktatással pedig nagyon, 
de nagyon óvatosan kell bánnunk. Ugyanis az 
élet nem differenciálódik tantárgyak szerint. 
Ott az iskolai tantárgyak sokfélesége teljesen 
összeolvad. Az élet nem kérdezi a tantárgyak 
anyagát, hanem helyzetek, feladatok elé ál l í t ja 
a gyermeket. H a tehát azt látjuk, hogy a gyer-
meknek megvan az értelmessége, intelligenciája 
ahhoz, hogy fejlettségi fokához mérten, az adott 
helyzetekben alkalmazkodni, értelmesen gon-
dolkozni, következtetni tud, meg aztán a tan-
tárgyak többségének anyagával is tisztában 
van, ne buktassuk meg abból az egy-két tan-
tárgyból, amelyből kevesebb az emlékezeti tu-
dása. Hiszen az újabb tanítási eljárások mellett 
a gyengébb képességű gyermekek is pótolhat-
ják azt, amiben kissé elmaradtak. Különösen 
akkor helyezkedhetünk erre az álláspontra, ha 
meggondoljuk azt, hogy az értelmi fejlődés fo-
lyamata sem halad mindig egyenes vonalban, 
hanem sokszor állnak elő gátlások, amelyek az 
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egyenes vonalon zökkenőt okoznak. Ezek a gát-
lások azonban a fejlődés folyamán el is simul-
hatnak és zavart nem okoznak. 

Ezzel azonban nem azt akar juk mondani, hogy 
sohase buktassunk s osztályt ne ismételtessünk. 
Van eset rá, hogy egy-egy gyengébb felfogású 
gyermek az egész osztály előlialadását gátol-
hatja. Ebben az esetben természetes, hogy az 
egész osztály érdekeit nem veszélyeztethetjük 

egy-két gyermek érdekeiért. De meg aztán a 
gyengébb felfogású gyermeknek is jót teszünk 
azzal, ha vele osztályt ismételtetünk, mert mó-
dunk lesz rá, hogy a gátlásokat minél egyene-
sebbre csiszolhassuk. 

Amint a fentiekből látjuk, a gyermek intel-
ligenciája megállapításának állandóan előtér-
ben kell állania, de azt a legnagyobb körül-
tekintéssel és óvatossággal kell végeznünk. 

A HŰLT ELKÉPZELTETÉSE 
AZ ISKOLÁBA LÉPŐ GYERMEKKEL 

í r ta : Dr. DÉNES SZILÁRD 

Aki a gyermek lelkének fejlődését figyel-
gette, igen jól tudja, hogy a kisded az időben 
való tájékozódás készségét meglehetős nehezen 
szerzi meg. A térben már bizonyos eligazodó-
képességgel rendelkező gyermeknek is az idő 
múlásáról, haladásáról még nagyon határozat-
lan, homályos fogalmai vannak. Környezetét 
nemcsak térben, hanem időben is állandónak 
képzeli. Felfogása szerint nagyszülei mindig 
öregek, szülei mindig felnőtt, emberek voltak. 
Nehéz elképzelnie, hogy szüleinek is volt 
gyermekkora. Bizonyítéka ennek a nehéz tájé-
kozódóképességnek, hogy a 3—á éves gyermek 
milyen nehezen tanulja meg a tegnap és a hol-
nap, a tavaly és a jövőre szópárok helyes hasz-
nálatát. Azt lehet mondani, hogy az időben 
való tájékozódókészségnek ezzel a bizonytalan 
fokával kerül a gyermek az iskolába. A mi 
feladatunk, hogy ebben a tekintetben is beállít-
suk a való élet folyásába. Nekünk kell vele 
megértetni, hogy az élet, mindenkinek és 
mindennek az élete, egy hosszú-hosszú vég-
telen egyenes. A végtelenségbe nyúlik kezdete 
is és másik irányban, ugyancsak a végtelen-
ség felé halad, a r ra irányul. Szóval időtlen-
idők vannak előttünk is s következnek utá-
nunk is. Nekünk tehát már az I. osztályos 
gyermekekben fel kell keltenünk azt a készsé-
get, amely később megadja nekik az időben való 
tájékozódás képességét. Vessük fel a kérdést, 
megvan-e hozzá a módunk s miképen kell 
hozzáfognunk. Jó alkalmat szolgáltat erre az 
otthonról és az iskoláról való beszélgetés. 
Amint az otthon berendezéseiről, a bútorról 
beszélgetünk és rátérünk az asztalra is, nem 
e}égszünk meg azzal, hogy csak rendeltetésé-
ről, alakjáról, anyagáról szóljunk, hanem egy-
szersmind érzelmi húrokat is igyekszünk kis 
tanítványaink lelkében megpendíteni. Érző-
szívű tanító valósággal megelevenítheti ezt a 
kedves, szívünkhöz nőtt bútordarabot. Tuda-
tossá tesszük tanítványaink lelkében, hogy az 
asztal adja meg a keretet a családi együttlét-
nek. Ez a bútordarab fog bennünket össze ét-
kezéskor, munka után meghitt beszélgetés s 
vendéglátás alkalmával. Ha családi házban la-
kik a kisgyermek, vagy régi bútorok körében, 
rá tudjuk eszméltetni: ez a kedves holmi már 
a szülők gyermekkorában is ezt a meghitt 
hivatást töltötte be. Ez a bútordarab már látta 

nemcsak a mi, hanem a szülők, de talán még 
a nagyszülők gyermekkorát is. S' ha megvizs-
gáljuk, bizonyára nyomát is találjuk annak, 
hogy a mi kedves holmink már régen szol-
gálja családunkat. Talán színe, alakja, a ra j ta 
lévő faragások, nyomok mutatnak erre. De 
mindenképen megerősítik ezt a tudatot: a 
hozzáfűződő emlékek, történetek, hagyományok. 

A nagyszülők olykor régi könyvet (bibliát, 
vagy- imádságoskönyvet) vesznek elő. Feljegy-
zéseket lehet bennük találni. Be van írva, mi-
kor született az apa, a nagybácsik, tehát milyen 
sok idővel ezelőtt volt, amikor a szülők is is-
kolába jár tak! És csakugyan régi az a könyv? 
Vizsgáljuk meg az abcés könyvünket s nézeges-
sünk meg egy ahhoz hasonló vaskos kötetet is. 
Egyik vékony, a másik vastag; egyiknek 
gyenge papírtáblája van, a másik olyan 
anyagba van kötve, mint a szék ülőjének 
anyaga, tehát bőrbe. Egyiknek hófehér, tiszta 
a lapja, a másiké barna. Mit gondoltok, miért 
barnulhattak meg a bibliának, az imádságos-
könyvnek a lapjai? — kérdezhetjük tanítás 
közben. Ha felvágom az almát s külön dara-
bokban elhelyezgetem, ugye hamarosan meg-
barnul a húsa?! Mennyi idő kellhetett annak, 
hogy a papiros is ugyanígy megbarnuljon! 

A hatéves kisfiú feljön az iskolába. Beültet-
jük padjába. S az iskola felszereléséről szóló 
beszélgetés folyamán padját is kezdjük vizs-
gálni. Szép tiszta: fedőlapja is s többi része 
hasonlóképen. De nézzük csak, ott azért karco-
lást is látunk, sőt a t intatartó körül foltokat 
is; úgy látszik, ezt a padot már mások is hasz-
nálták! Természetesen, hiszen vannak az isko-
lában nálunk nagyobb fiúk és leányok is, ott-
vannak például testvéreink. Azok hasonlók^ 
pen voltak I. osztályosok. De múlik az idő, 
mindig nagyobbak lettek s egyre magasabb 
osztályba járnak. Ha aztán az I. osztályosok-
nak korát így összehasonlítjuk a III—IV. osz-
tályosokéval, tanítványaink lassankint 3—4—á 
évi térben való tájékozódásra szereznek kész-
séget. A II. osztályban, a községgel való fog-
lalkozás folyamán, a községben található régi 
emlékeket is megismertetjük s a község alaku-
lásának történetéről, körülményeiről is szó-
lunk. Ahol a község újabban létesült, könnyű-
szerrel megoldhatjuk ez e tekintetben ránkváró 
feladatot. Ha a községgé való fejlődés például 
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az apák, vagy a nagyapák szeme előtt történt, 
hivatkozhatunk reá tanítványaink előtt, hogy 
ezek olyan idős események, amelyek apáitok, 
nagyapáitok életében történtek. 

A II I . osztályban nemzeti öröm- és gyász-
ünnepeinkről is meg kell emlékezni. így októ-
ber 6-áról is. Mikor ezt tesszük, tudniillik a 
tanév elején, lelki tekintetben a II I . osztályos 
gyermek még ugyanazon a fejlettségi fokon 
van, mint volt az előző tanévben, tehát II . osz-
tályos korában. Hogy adjuk meg tehát neki a 
történeti távlatot!! Én úgy gondolom, elég 
könnyen el tudjuk a gyermekeket igazítani. 
Megmondjuk nekik, hogy olyan eseményekről 
beszélünk, amelyek dédapáik korában történ-
tek, vagy esetleg azok szüleinek idejében. Így 
tudunk 86 esztendőt elképzelteim. Igen alkal-
mas módon tudjuk a gyermeket a múltban való 
tájékozódásra tanítani, ha kivisszük a teme-
tőbe, s -ott a sírkövek feliratát tanulmányoz-
zuk. íme, ez a sírkő 60 éves: nézzük meg, mi-
lyen név van ra j ta . Megállapítjuk, hogy a 
sírkövön egyik tanítványunk elődjének ne-
vét találjuk. Megvilágítjuk, hogy az eltelt 
60 év alatt már az elhunytnak fia is meg-
öregedett, unokája is férfikorban van, s déd-
unokája pedig most j á r iskolába. Így tehát 
ekképen négy nemzedéknek egymáshoz való 
kapcsolatát tudtuk megértetni s világossá tenni. 

A térben való tájékozódásnak a következő 
módját követjük: tanítványunk megismerkedik 
először otthonával, aztán lakóhelyével, s ezt a 
kört egyre tágítva, a környékkel, a vármegyé-
vel, a hazával, földrészünkkel, a Földdel s vé-
gül az egész világegyetemmel. Amint az idő-

ben való tájékozódásra akarunk tanítani, 
ugyancsak fokozatosan, a körnek következetes 
tágításával kell eljárnunk. Először olyan idő 
elmúlását szemléltetjük, amelyet a gyermek 
már maga is átélt, amelyet könnyen áttekint. 
A padotokat előttetek használó nagyobb fiúk 
annyi ideje voltak I. osztályosok — szólunk 
hozzájuk —, amennyi idő alatt ti az óvodából 
az iskolába kerültetek. Mikor újtelepítésű köz-
ségünk keletkezett, nagyszüleitek jár tak isko-
lába. Mikor a templom épült, szüleitek voltak 
iskolások. Mikor Petőfi Sándor a Nemzeti dalt 
elszavalta, még csak nagyszüleitek nagyszülei 
éltek. 

Ha az elmondottakon gondolkodunk, annak 
a megállapítására jutunk, hogy ilymódon sike-
rült körülbelül 25, 50, 80 év távlatába vissza-
vinnünk tanítványaink képzeletét. Már a III . 
osztályban azonban olyan időket is el kell kép-
zeltetnünk, amelyekről nem tudjuk megállapí-
tani, hány emberöltő, hány nemzedék élete 
mult el azóta. Hiszen ebben az osztályban a 
nemzet mondakincséből kell szemelvényeket 
adnunk. Tanítványaink azonban már megsze-
rezték az érzéket az összehasonlításra, s meg-
értik, hogy a nemzet élete oly régi, oly mesz-
szire nyúlik vissza, hogy egyes embernek, 
egyes családnak, egyes nemzedéknek életéhez 
már nem lehet hasonlítani. Már felkeltettük 
bennük azt a tudatot, hogy a nemzet eredeté-
nek időpontja Hunor és Magor mondai vilá-
gáig nyúlik vissza, s beléjük neveltük egyszer-
smind azt az érzést is, hogy nemzetünk, hazánk 
rendeltetésének ideje, létéhez való jogosultsága 
— hisszük a magyarok Istenét — örök időre 
szól. 

1.1 KORSZAK, t J MEÜÍTALITÁS 
Irta : SZÉKELYNÉ SOLYMOS BEA 

Erjedésben érő ú j korszak készül a nagy 
kozmosz üstjében, melynek állandó mozgásban 
lévő folyamata átremeg a ma élő emberiség 
minden életmegnyilvánulásán. A mentalitás 
régi keresztmetszetét szembeállítja egy újonnan 
formálódzó mentalitással, ami egyben azt is 
megmutatja, hogy a régi plusz és mínusz kö-
zött kevesebb iir tátongott, mint manap. Min-
den ú j korszak ciklonos forgószelével hatvá-
nyozottabban ellenállóbb erők képesek csak 
szembenállni, megbirkózni. A békés világ passzi-
vitása, bizonyos egy sémára konstruált jellem-
komplexumokat termelt ki. Ám e két utolsó 
évtized s az ebből sarjadzó jövő ú j jellem-
konstrukciót követel. Mondhatnánk röviden: 
Üj korszak, ú j mentalitás. 

Ez a mentalitás szintén a bölcsőből indít ja 
az embert a koporsó felé vezető útjában. Már 
az első életmegnyilvánulások, a csecsemő szok-
tatása, a vele való bánásmód a jfilLemfejlesztés 
szolgálatába áll í t ja azt, aki a gyermekkel fog-
lalkozik. 

Az iskolában már bizonyos fokig megalapo-
zott anyagot kap a tanító kézhez. Az ő dolga 

ott kezdődik, hogy ezt az anyagot szelektálja. 
Ezen a vonalon is vannak ,,kezdők" és „hala-
dók". Éles megfigyelés, mérhetetlen türelem és 
pszichoanalitikai felkészültség nélkül nem fog-
hat bele egy tanító sem a jellemző munkába. 

Nagyszerűen megkonstruált tantervünk a 
kor szavát úgyszólván megelőzve, minden egyes 
tantárgy keretében talál alkalmat e szent cél 
szolgálatára, de ha jó recept után rossz ételt 
tálal be a szakács, az nem a recept hibája. 
A leghíresebb Stradivárius-hegedűből sem tud 
élvezhető muzsikát kicsiholni a hozzá nem 
értő játékos. Ezért fontos, hogy a tanító ön-
magából adja hozzá a tantervhez és az „Uta-
sítás"-hoz azt, amit annak tanácsai, szabályai, 
tervei, elgondolásai a kiviteltől várnak. 

A Néptanítók Lapjának főszerkesztője, az 
országos nevű pedagógus, Drozdy Gyula sza-
vaira hivatkozván, meg kell állapítanunk, hogy 
a lelki nevelés egyik legfontosabb eszköze a 
preventív intézkedés. Tehát mellőzni a jellem-
képzocles helytelen irányban való elcsúszását. 
Ez a jelszó legyen a gát, a kínai fal, amelyen 
nem hatolhatnak keresztül a jellemet kikezdő 
veszélyek. De ennek a gátnak, ennek a kínai 
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falnak köveit jellemerőnk ragasztó malteréval 
állítsuk össze. 

Mindenekelőtt a legszemléltetőbben, a leg-
élénkebben demonstrál a gyermeklélek előtt a 
jó példa és a következetesség. Ezt lássa a 
szülői házban és az iskolában egyaránt. 

Egyik római konzulról, Manliusról olvassuk, 
hogy sajá t f iát kivégeztette, mert hazájának 
törvényeit durva módon megsértette. Ö, mint 
a törvény őre, feláldozta édes vérét, egyetlen 
gyermekét s ezáltal önmagát, az apát súj tot ta 
a legmélyebben. Ez a haj thata t lan jellemű ró-
mai polgár emléket állított példaképével a ké-
sőbbi korszakok elé is. 

Foerster „Weltkriese und Seelenkrise" című 
művében a világ ú j jellembeli mentalitásának 
alapjául a krisztusi erényeket követeli s 
jelszavai: „Ordnung, Solidarität, Disziplin, 
Treue." — Rend, összetartás, fegyelem, hűség. 
A háborúk örökre való elnémítását tűzi e kor-
szak elé, mint a legfontosabb feladatot. Ebben 
a művében azt hangoztatja, hogy a háború a 
leszögezett jellemalkotó erőket egytől-egyig 
letöri s pont azok ellenkezőjére törekszik. 

Tehát a dekadenciát kitermelő destruktív 
mozgalomnak, a háború szellemének kiir tását 
már az iskolapadokban meg kell kezdeni. Igaz, 
hogy a magyar lélek mentalitásával paradox 
módon látszik szembenállni ez a tétel, mert 
nemzetünk ezer esztendős fennállása alatt foly-
tonos vérontással válthatta meg létét. Ám ez 
csak látszat, •— az igaz valóság a nyilt lelkű 
magyar f a j békeszeretete erősebb minden más 
nemzeténél. De az ú j világnézet éppen ezektől 
a feleslegesnek látszó vérontásoktól akar ja meg-
kímélni az emberiséget. A magyar már zsenge 
gyermekkorában lett hozzászoktatva ahhoz a 
gondolathoz, hogy egyéni bátorság, személyes 
önfeláldozási készség, harcias képességek előz-
zenek meg minden mentalitást. 

Azonban az idő perpetuum mobiléje nem áll 
meg s mindig hoz valami újat . Már Arany 
János Toldija, a trilógia utolsó részében csüg-
getegen tekint vissza híres kalandjaira, az 
egyéni bátorságra, testi ügyességre, jellemkris-
tályokra — mert az ész találmánya, a puska-
por nem hajl ik meg az egyéni bátorság előtt s 
egyformán söpri az út jába kerülőt, legyen az 
Toldi vagy nem Toldi. 

Ám azóta is e nagyszerű emberi tulajdonsá-
gokkal szemben felvette fegyverét az ész, a 
találékonyság s az emberi elme horizontjának 
kitágulása meghozta a rakétakocsikat, halál-
sugarakat s az országokat percek alatt elpusz-
tító bombákat. Ismét egy paradoxnak látszó 
helyzet. Pedig e szörnyű pusztító találmányok 
az emberi örök béke állapotát készítik elő s 
azt siettetik. Milyen kis hányadot képvisel 
ezekkel szemben a jellembeli felkészültség! 
Tehát a kor szava int, hogy az egész vonalon 
alkalmazkodó ú j köntösbe kell öltöztetni az 
emberi életeket. 

Napjainkban körülöttünk bonyolódik, alakul, 
forr egy ú j világszemlélet megalapozása, mely-
ben az úgynevezett „diplomaták" viszik a 
vezérszerepet. Az ész, a tudás, a műveltség, a 

szellemi erők összemérkőzése próbálkozik a 
nemzetek egymáshoz való közeledésével, össze-
békülésével s az emberiség jólétének érdeké-
ben a harmonikus együttműködés céljait min-
den szellemi eszközzel szolgálni igyekszik. 

Nem érdektelen, hogy a gyermek figyelmét 
már az iskolapadokban erre az ú j törekvésre 
irányítsuk. Már zsenge korban szokja meg a 
gyermek, hogy a régi mentalitáshoz, atyáink 
őseinek jelleméhez még hozzá kell tennünk a 
Foerster szerinti erkölcsi pluszokat is: a rend, 
az összetartás, a fegyelem és hűség erőit, me-
lyet a jövő emberiség szintjére emel a krisztusi 
bölcsesség, emberszeretet és magasrendűségre 
törekvő tudás. 

Az iskolai fegyelemnek a jelleniképzésre ható 
erőit elsősorban az amerikai pedagógusok is-
merték fel, melynek következtében ők irányí-
tották a nevelést először az i f júság szociális 
kiképzése felé. Igaz, hogy a kérdés nehézségei-
vel birkózó eljárásokat bizonyos pszichológiai 
és etikai szempontokból krit ika tárgyává is 
lehetett tenni, de mégis ők hívták fel a figyel-
met az iskolai nevelés ú j korszakára. Az ú j és 
régi irányelvek között legtalálóbban ver hidat 
Foerster e megállapítása: „Ne a társadalmi 
fejlődés legyen a jellemképzés célja, hanem 
fordítva: a jellem örök ideáljai irányítsák a 
társadalmi fejlődést." 

Vagyis a jó pedagógus aranyhídjáról a régi 
erkölcsi ideálok alakjai t még feldíszíti az ú j 
lelki erőket követő tulajdonságok bíborpalást-
jával. Ezért kell a tanítónak a korszellemmel 
haladni, minden emócióról tudomást szerezni, 
mint pszichológus, azt magában elraktározni, 
feldolgozni, a tiszta ész kri t ikájával s a meleg 
szív szeretetével átszűrni s kellő adagolásban 
és alkalmakkor tanítványai lelkébe átplántálni. 

A jellemképző erők egyike az esztétikai ne-
velés is, melyben nem minden gyermeknek le-
het része a szülői házban. Azért a tanító fel-
adata ezt is pótolni. Az emelkedettebb világ-
nézlet későbbi életünk minden megnyilvánulá-
sára ráüt i a maga szépítő, nemesítő bélyegét. 
De ez az esztétikai nevelés ne csak a külső 
szépségekre és benyomásokra irányuljon, ha-
nem a belső szépségek, a lelkierők és tulajdon-
ságok iránti hódolatot is neveljük a gyermek 
lelkébe. Különösen leányok nevelésénél fordít-
sunk figyelmet arra, hogy az élet esztétikai 
szépségei mellett lássák meg a támogatásra, 
segítségre szoruló ellenkező végletet, a szána-
lomra igényt tartó nyomort, betegséget s a 
többi árnyékát az élet szépségeinek. E jellem-
erőkkel győzzék le az undort és félelmet. Er re 
szükség van a betegszobákban és a szűkölkö-
dők nyomortanyáin. Hivatkozzunk Szent Er-
zsébet, de különösen az Árpád-házi magyar 
szentek tündöklő példáira. Csakis magas lelki 
kultúrával tudunk a mélybe segítőként le-
hajolni. Tehát az esztétikai célkitűzés mellett 
szerepeljen az ú j kor követelménye egyenlő 
arányban: az igaz meglátás és a valóságok he-
lyes felismerése. 

A lelkierők összeegyeztetése az életre való 
nevelés alapja. 
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E cikkem keretében csak nagy vonásokban 
foglalkoztam a jellemképző erőkkel, melyeknek 
részletezése több cikkre való anyagot tenne ki. 

Mint ahogy a világeszméket kitermelő láng-
lelkek, oly nagy szónokok például, mint Clay 
vagy Chatham, oly nagy zeneszerzők, mint 
Hendel ós Rossini, oly nagy építészek, mint 

Wren és De Quincey s a többi híresség is csak 
lépésről-lépésre haladtak céljuk felé — épp-
úgy a jó tanító is csak fokról-fokra építhet a 
rábízott gyermek jellemén. És ha csak egy tég-
lával gyarapítot ta azt, büszkén gondolhat rá, 
hogy az emberiség legpompásabb dómjának, az 
emberi jellemnek volt építő munkása. 

A HIVATÁSTUDAT F£JLEHZTÉHE 
írta: SIKLÓSI BÉLA 

Mikor kis gyermekről van szó, hivatástudat-
ról — természetesen — alig lehet beszélni. 
A legtöbb kis gyermek kocsis, gépkocsivezető, 
repülő, pásztor szeretne lenni, avagy azt a fog-
lalkozást t a r t j a életcélnak, ami az édesapjáé-
Változik ez úgy, amint a külső hatások gondol-
kozását, érzelemvilágát szabályozzák. Ezek a 
bizonytalanságok azonban később határozott 
irányt vesznek. Hogy ez a határozott irány 
honnan jön, mi az oka, azt nehéz volna meg-
mondanunk. Erről Somogyi József dr. egye-
temi magántanár „Tehetség és Eugenika" című 
művében azt mondja, hogy „a hivatástudat a 
léleknek teljesen irracionális mozzanata. Nem 
magyarázható csupán a tehetséggel, hiszen sok 
más egyén is hordozhat magában hasonló te-
hetséget minden hivatástudat nélkül. Éppígy 
nem magyarázható tisztán a körülményekkel, 
a környezethátással sem, mert hiszen legtöbb-
ször sok más egyén is él ugyanazon környezet-
ben hasonló tehetséggel és mégsem érez ha-
sonló hivatást". Tagadhatatlan, hogy a tehet-
ség tudata befolyással van a hivatástudat ki-
bontakozására. Kétségtelen az is, hogy a szel-
lemi erő érzete is elősegítheti a hivatástudat 
kibontakozását. Azt sem tagadhatjuk, hogy a 
környezet, az egyes események és körülmények 
is befolyásolhatják a hivatástudat felkeltését 
és kibontakozását. Ezek azonban csak való-
színűségek, de nem feltétlen tényezői a hiva-
tástudat kibontakozásának. Valami tehetség-
gel párosult isteni erő az, ami sok egyénben 
a hivatástudatot felkelti és fejleszti. PJz azon-
ban csak a rendkívüli elhivatottságú egyének-
nél fordul elő. A legtöbb emberben nem is él 
tudatosan a hivatástudat érzése. Ezekről 
mondja Kornis Gyula, hogy „a hivatásnélküli 
ember szinte puszta gépezet, emlékezés és 
prognózis nélkül: elvégzi feladatát, de csak 
mint bárkivel kicserélhető csavar az apparátus-
ban". Az az ember, akinek lelkében ól a hiva-
tástudat, az a maga foglalkozását nem egy-
szerű kenyérkereseti foglalkozásnak tekinti, 
hanem valami életcélnak, valami magasztos 
érzésnek. Gondoljunk csak azokra a régi ipa-
rosokra, akik „szerették mesterségüket" s nem 
pénzért, hanem belső érzésektől indítva alkot-
ták meg remekeiket úgy, hogy beleadták egész 
énjüket. Ök abban a darabban, amit készítet-
tek, nemcsak azt az összeget látták, amennyit 
ér, hanem lelki gyönyörűséget nyújtot t nekik 
az a tudat is, hogy remeket alkothattak. S ez 
a tudat állandóan remekbe készülő munkára 
késztette őket. Ök a világ legszebb, legtökéle-
tesebb mesterségének a magukét tartották s 

minden darab elkészítése újabb és újabb alko-
tásra késztette lelküket. Ezek folytán tökéle-
tesedni akartak. Ezekben megvolt a hivatás-
érzet. Ök érezték s jól tudták azt, hogyr a ma-
guk mesterségében ők a legelsők. Remekeiket 
most is megcsodáljuk és valami sajnálkozó, le-
kicsinylő érzéssel nézünk azokra a gyári ké-
szítményekre, amelyeknek megalkotásához pa-
rányi köze sincs a hivatástudatnak. 

Kétségtelen, hogy a hivatástudat hiánya 
napról-napra csökken a mai társadalomban. 
Innen van a sok elégedetlenség, kedvtelenség, 
panasz és zokszó. Csak kenyérkereső, robot-
munkásnak érzi magát a legtöbb ember. Mun-
ká jában nem talál örömet, nem érez hivatást, 
hanem csak kényszert lát. „Elvégzi feladatát, 
de csak mint bárkivel kicserélhető csavar az 
apparátusban." 

Kétségtelen, hogy a hivatástudatot már a 
népiskolában ébresztgetnünk kell. 

A hivatástudat ébresztgetésének igen hasz-
nos eszköze az érdeklődés, az önbizalom, a 
becsvágy és az akarat fejlesztése. Ha íigye-
lembe vesszük azt, hogy az érdeklődés „önzet-
len érdek nélküli vonzódás valamely tárgy, 
probléma, feladat, tevékenység iránt", akkor a 
hivatástudat csiráját már az érdeklődésben 
megtalálhatjuk. Nem szabad azonban azt hin-
nünk, hogy a tiszta érdeklődés már elég a hi-
vatástudat kifejlesztéséhez. Tudjuk, hogy az 
érdeklődés sokszor ingadozó, váltakozó. Még a 
különböző életkorokban is más és más. Van-
nak egyének, akiknél szinte szeszélyes álha-
tatossággal csapong az érdeklődés iránya-
Énnek dacára azonban mégis bizonyos az, hogy 
az állandó érdeklődés valamely élethivatás 
vagy annak bizonyos köre iránt, hozzájárulhat 
a hivatástudat felkeltéséhez. I t t csak a r ra mu-
tatunk rá, hogy pl. a földmíves szülők gyerme-
kei hatékonyabban érdeklődnek a természeti 
és gazdasági ismeretek után, mint másfoglal-
kozású szülők gyermekei. Az ő hivatásuk a 
föld művelése lesz. Ebből következik, hogy 
abban az iskolában, amelyben földmíves szü-
lők gyermekei járnak, azokkal a problémákkal, 
amelyek a föld rendszeres művelésével foglal-
koznak, intenzívebben kell foglalkoznunk. 
A gyermek tudja, érzi, hogy ő édesapja foglal-
kozását fogja folytatni s talán ezért is érdek-
lődik a földmíveléssel foglalkozó kérdések 
iránt. I t t a nevelési feladat tehát az lesz, hogy 
az érdeklődéssel kapcsolatban a hivatástuda-
tot is ébresztgessük gyermekeink lelkében. Min-
den erőnkből törekedjünk arra, hogy a gyer-
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mekek vágyódjanak a földmíves munkáinak 
elvégzése után s fokozatosan vezessük őket an-
nak a mélységes belátásához, hogy az ő élet-
hivatásuk a földmívelés lesz. Szerettessük meg 
velük a földmíves munkáját , úgyhogy abban 
necsak kényszert érezzenek és lássanak, hanem 
maga a munka is az öröm érzetét ébressze lel-
kükben. Éppen ezért van szükség a munkál-
tatva való tanítási eljárásra, mert á munka 
örömét nem elképzeltetéssel, hanem' csakis 
igazi munkával éreztethetjük meg. Ezek a 
munka közben szerzett örömök, sikerek azok, 
amelyek újabb és újabb megoldásokra, sike-
rekre késztetik a gyermeket s ezek azok a lelki 
mozzanatok, amelyek a hivatástudatot, hiva-
tásérzést lassan-lassan kifejlesztik a lélekben. 

Sokszor előfordul az -az eset is, hogy a kör-
nyezet foglalkozása nem kelt valami mély ér-
deklődést a lélekben. Lát juk például, hogy 
földmíves gyermeke nem vágyódik szüleinek 
foglalkozása után, hanem érdeklődése, vágya 
ipari vagy értelmi foglalkozások felé terelő-
dik, hivatástudata ide irányul. Ebben az esét-
ben nagyon vigyáznunk kell a pályaválasztás-
sal, mert ha a vágyak s hajlamok nem telje-
sedhetnek, a legnagyobb lelki diszharmónia 
keletkezik a lélekben s az a foglalkozás, ame-
lyet vágyai, haj lamai ellen kell folytatnia, 
csak gyötrelmek forrása lehet. Az ilyen idegen 
területre száműzött lélek vergődve keresi a 
szabadulást. Munkája csak robot lesz. Elvégzi 
azért, mert kell, mert a körülmények rákény-
szerítik, de a j ü l e k elfásul, elégedetlen lesz. 
Sokszor, vágyait követve, talán szórakozásból 
át-átcsap arra a területre, amely után vágyó-
dik s igyekszik hajlamait kielégíteni. Gondol-
junk csak az amatőrködő mellékfoglalkozá-
sokra! Ezeknek csirája hasonló esetekre vezet-
hető vissza. Igaz, hogy az amatőrködés nem 
mindig tekinthető szerencsétlenségnek, mert az 
ilyen foglalkozások utáni vágyak az olyan 
ember lelkében is keletkezhetnek, aki egyéb-
ként teljesen hivatásának is tud élni. Nagyobb 
baj az, ha az ilyen idegen területre tévedt em-
ber lelkében felébred az elégedetlenség. Ez 
érzi, hogy ő nagy értéket hordoz magában, amit 
nem értékesíthet sem a maga, sem pedig kör-
nyezete, esetleg az emberiség számára. Az 
ilyen ember összeütközésbe kerül önmagával, 
feletteseivel, sokszor az egész társadalommal. 
Ezek olyan Michelangelók, mint akit Madách 
falansztere örökös széklábfaragásra kárhoztat. 
Igaz, hogy i t t sok beteges tünettel is találko-
zunk. Vannak, akik nagy, nagy értékeket kép-
zelnek magukban és szerencsétleneknek érzik 
magukat, mert ezek kibontakozására nincs te-
rük, pedig alapjában véve semmi különösebb 
tehetségük nincs. Ezek a legnehezebb esetek, 
inert ezek a szertelenkedő, lázongó embertípu-
sok. A gyermekek között ilyenekkel csak igen 
ritkán találkozunk, de a serdülő i f júság között 
már gyakoribb az ilyen jelenség. 

Ha beletekintünk az élet forgatagába, azt 
látjuk, hogy a mai kor nagyon elmechanizáló-
dott. Ez az e^mechanizálódás, meg e pjegélhe-
tésért folytatott nehéz küzdelem, bizony sok 

embert kényszerítenek olyan foglalkozásra, 
amelyhez semmi hajlamuk, semmi kedvük 
nincs. S viszont vannak olyan elhivatottak, 
akik azért nem léphetnek hivatásuk terére, 
mert helyüket betöltik azok, akiknek a r ra a 
munkaterületre semmi hivatásuk nincs, akik 
minden ambíció, minden hivatottság nélkül, 
kényszerből végzik azon a területen a minden-
napi munkát. Ezek nem mások, mint kedvet-
len napszámosok, ímmel-ámmal dolgozó robot-
munkások. Ezt a helyzetet bátran tekinthetjük 
egyik olyan forrásnak, mely korunk válságá-
nak egyik okozója. 

A hivatástudat kialakulása közben, az érdek-
lődésen kívül nagy szerepe van a becsvágynak 
is. Ennek azonban mindig szubjektív alapja van, 
ellenkezően az érdeklődéstől, amelynél a hiva-
tástudat tárgyi irányú. A becsvágy mindig az 
egyén saját érvényesülésére, egyéni céljainak 
elérésére irányul. Ennek indító oka lehet az 
egyén saját tehetségének feismerése, de éppen 
így alapja lehet a saját tehetségének félreisme-
rése, az önkritika hiánya is. Mindezek dacára 
mégsem kicsinyelhetjük le a becsvágy szerepét 
a hivatástudat kialakításában, mert van olyan 
becsvágy, mely kötelességérzetből fakad, nemes 
célokra irányul és erkölcsileg kifogástalan esz-
közökkel él. Ha nevelés közben ennek a kibon-
takozását vesszük észre, ezt helyes úton tartva, 
okvetlenül támogatnunk, fejlesztenünk kell. Ha 
ezt a nemes ambíciót letörnénk, akkor könnyen 
a nemtörődömséghez, a közömbösséghez jut-
hatna a gyermek lelke. Szerencsés eset az, ha a 
becsvággyal és ambícióval a tehetség kapcsolat-
ban van. Ekkor, nevelés közben, csak az erkölcsi 
és szociális viszonyokat kell figyelembe ven-
nünk, nehogy a becsvágy hiúsággá fa jul jon s 
az ambíció káros eszközök alkalmazásával ve-
zesse az egyént mások letiprására, jogtalan hát-
térbe szorítására. 

Kétségtelen, hogy a hivatástudat kialakulásá-
ban szerepe van az akaratnak, a szorgalomnak 
és kitartásnak. Igen sokan azt hiszik, hogy az 
elég is és tehetség alakul ki abból a gyermek-
ből, ifjúból, akiben szorgalom, akarat és kitar-
tás van. Kétségtelen, hogy ez sokat pótol, de 
ezek egymagukban tehetséggé még nem fejlesz-
tik az egyént. A tehetség az alkotások eredeti-
ségében, nagyságában rejlik. Például az, aki-
nek nincs zenei hallása, ütemérzéke, ezt nagy 
szorgalommal, akarattal és kitartással fejleszt-
heti, de hogy karmester, zeneszerző nem lesz 
belőle, annyi bizonyos. Éppen így nem pótol-
ható más tehetség sem. 

Nevelés közben sokszor találkozunk olyan ese-
tekkel is, hogy a tehetség mellett hiányzik az 
akarat, a szorgalom, a kitartás. Az ilyen egyé-
nekben nagy kincs van, de az el van rejtve, ami-
nek senki hasznát nem veszi. Ez a kincs a föld 
mélyében szunnyad anélkül, hegy értékesíthető 
volna. A tehetség önmagában csak hajlam, azt 
igazi értékké, csak az akarat, a szorgalom, a ki-
tartás emelheti. H a ezek a tehetséggel párosul-
nak, akkor bontakozhatik csak ki az a hivatás-
tudat, amelynek eszközei mindig erkölcsi ala-
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pon nyugszanak s amire a mai társadalomnak 
valóban szüksége van. 

Nevelés közben azonban ne tévesszük szem-
elől azt, hogy nemcsak a tehetségekben kell 
meglenni a hivatástudatnak. Az átlagember lel-
kében is ott kell ennek élnie. Minden embernek 
a maga helyén kell betöltenie hivatását. A köz-
nevelésnek oda kell irányulnia, hogy bármeny-
nyire is figyelembe veszi az egyén hajlamait, 

vágyait, az adott körülményekre, helyzetekre is 
figyelemmel kell lennünk s az embereket hiva-
tásérzetre és hivatásszeretetre kell nevelnünk, 
még akkor is, ha a hajlamokat, a vágyakat oly-
kor-olykor tompítanunk kell. Rá kell nevelnünk 
a jövő nemzedéket arra, hogy a munkát érté-
kelni tudja, mégpedig necsak mennyiségi, lia-
ríem minőségi és erkölcsi szempontból is, ami a 
hivatástudatnak elengedhetetlen feltétele. 

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

A jobbra dűlő vonal 
— írási előgyakorlat az 1. osztályban. — 

írta: SZÍJJ BÉLA 

Az iskolai év első heteiben vagyunk. Meg-
kezdődött a kicsinyek nagy munkája. A család 
helyett az iskola mar az ő otthonuk. Az ő já-
tékos képzeletük most szomjúhozza legjobban a 
családi tűzhely melegét, mesevilágát. Hogyne 
elégítenők ki őket! Mi is mesélünk közvetlen 
hangon, az édesanya szívének melegével s épít-
jük azt az aranyhidat, ami az ú j otthont a régi-
vel összefűzi, amin át örömmel, jókedvvel jár 
az újba. 

Az írás, olvasás elemeit igyekszünk most be-
lopkodni az ő most mindent csodásnak látó kis 
értelmükbe, szívükbe. Ezeket az elemeket is 
meseköntösbe öltöztetve állítjuk eléjiik, mert a 
mesével könnyen eljutunk a szívhez s a szív 
lítján az értelemhez. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) Kapcsoló ismétlés. A mult mese felidézése, 
a meséből elvont írási előgyakorlat ismétlő 
gyakorlása. Megvizsgálom a kicsinyek arcát, 
fülét, kezét, ruháját . — Szép tiszta az arcotok, 
kezetek, ruhátok! Látom, hogy a körmötökre is 
gondoltatok. így is illik a jó iskolás gyermekek-
hez! Hanem a napokban láttunk mi olyan va-
lakit is, akinek bizony nemcsak a körme, ha-
nem az arca, a keze, a lába, mindene fekete 
volt. Emlékeztek-e rá? — A kéményseprő bácsi. 
— Az ám! Hanem egyszer csak tiszta fehérré 
változott ez a fekete bácsi! Hogyan történt ez? 
(A gyermekek elmondják a kéményseprő mesé-
jét, amiből a pontot, mint írási előgyakorlatot 
emeltük ki.) — Mutassátok, hogyan esett a hó! 
Rajzoljatok kis hópelyheket a táblára, az ir-
kába! 

b) Célkitűzés. — Ügyes kis gyermekek vol-
tatok! Megérdemlitek, hogy újra meséljek! 
Akarjátok? 

Tárgyalás. 
a) Mese. Hol volt, hol nem volt, talán ott, ahol 

a kurtafarkú kis malac túr, volt egyszer egy 
szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak 
volt egy lusta, szófogadatlan fia. Ügy hívták, 
hogy: Palkó. Nem is olyan igazi, rendes Palkó 

volt ám, hanem csak olyan lusta Palkó. Kerek 
erdő szélén laktak egy kis házikóban. Ebben, 
ni! (Rajzolom.) — Ez a Palkó csak feküdni, lus-

tálkodni szeretett. Semmit sem segített az édes-
anyjának. — Én el szoktam menni a boltba, 
én fát vittem be, én vizet hoztam, — számol-
gatnak be saját és testvéreik engedelmességé-
ről. — Egyszer azt mondta Palkónak az édes-
anyja: Eredj, fiam, hajtsd ki a libákat legelni! 
Milyen nehezen indult meg ez a lusta Palkó! 
Ti már a tízóraitokat is megettétek, mire kiért 
a puha, zöld libalegelőre. Ide, ni! (Rajzolom 
Palkó út já t s a legelőt.) — Ott körülnézett, ásí-

tott is egyet, azután leheveredett ós csakhamar 
elaludt. A kis libuskákra nem is gondolt. Eze-
ket, szegénykéket, otthagyta magukra. De azért 
mégis volt valaki, aki vigyázott rá juk! — A jó 
Isten. — Az, kisfiaim! Hanem a jó Isten lusta 
Palkót is látta ám! Mit gondolhatott erről a 
csúnya gyermekről? — Rossz, meg kellene 
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verni. — Az ám! Meg is büntette. Mérges, fe-
kete felhőket küldött a feje fölé innen jobb-
kézfelől. Ilyeneket! (Rajzolom.) — Azután dör-
gött, villámlott és esni, zuhogni kezdett az eső. 
Palkó felébredt. Hej! ha láttátok volna! Ügy 

megijedt, hogy elkezdett futni, rohanni haza-
felé. Hanem az eső elől hiába szaladt! Az utol-
érte és verte, pacskolta a rossz fiút. Nézzétek 
csak! (Rajzolom a futó Palkót és az esőt.) 
— Ni, a kalapja is elveszett, — jegyzik meg. 
— Az ám! Otthagyta, csak szaladt tovább, úgy 
megijedt. Most már gondolt ám a jó Istenre 
meg szegény édesanyjára! — Hogy ne haragud-
janak rá! — Bizony, egész úton azon fogadko-
zott, hogy sohsem lesz többé lusta, szófogadat-
lan. Talán haza is ért már. Hanem hol lehet-
nek a kislibák1? Ejnye, ejnye! Rájuk nem is 
gondoltunk! — Azok legelnek, nem félnek az 
esőtől. — Nem bizony! Hanem azért ők is el-
indultak hazafelé. I t t jönnek, ni! (Rajzolom. 

Egyik gyermek megjegyzi, hogy szép libasor-
bán jönnek.) — Ezekre is esik az eső, de nem 
ám olyan nagy, mint Palkóra! Csak ilyen, ni! 
(Rajzolom a kis eső vonalait.) Így sétálnak 
szépen haza. Mire hazaérnek, az eső is eláll. 
Hanem Palkó nem felejti el soha! 

b) Az írási előgyakorlat jellegzetes vonalának 
kiemelése a rajzból. — Ti megtudj átok-e mu-
tatni, hogyan esett Palkóra az eső? — A gyer-
mekek kinyújtot t jobbkarral és mutatóújjal 
utánozzák a tanító mozdulatait, majd a táblai 
rajz esővonalai közül a kierősítéssel kiemeltet 
célozgatva követik a jobbra dűlő vonal irányát. 
Később ugyanezt behúnyt szemmel. 

c) A kiemelt elem Íratása. — Rajzoljatok esőt 

az ujjatokkal a padra! — Én külön is lerajzo-
lom a nagy esőt meg a kis esőt ezek közé a 
szép piros utcák közé. (A vonalközöket egyelőre 
így nevezem.) — A nagy esőnek két utca kell. 
Ez a nagy, meg alatta ez a kicsi. A kis eső 
a kis utcába jut. Így! Most ti is rajzoljatok! 
(Próbálkozások.) — Most megpróbáljuk az irká-
ban is. Ott is van ám nagy utca meg kis utca! 
Először a nagy esőt rajzoljuk. (Előrajzolok 
egyet-egyet mindenkinek, azután a gyermekek 
rajzolják.) — Ügy! Most meg kis esőt rajzol-
junk! (Ebből is előrajzolok egyet-egyet. Ivözöt-

tatom a hibás vonalvezetést.) 

Begyakorlás. 
a) A kiemelt elem írásának gyakorlása. 
b) A táblai rajz másolása. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Dunántúli Népművelő. Szeptemberi 9. száma 
lelkes cikkben köszönti az ú j iskolai évet. 
A hangulatos beköszöntőt Orbán Károly írta 
„Kipihenve" cím alatt. A perenyei Gyöngyös 
bokrétáról Ablánczy József népművelési t i tkár 
ír t illusztrált cikket, Bognár Gyula a vasvári 
népművelési előadói tanfolyamról és ugyan-
csak Ablánczy a közoktatási országos reformok-
ról. A lap többi részében népművelési előadá-
sokat nyúj t és pedig a gabonarovarkárok meg-
előzéséről, a közlekedés rendjéről és a műtrá-
gyázásról. Érdekes Kocsis Istvánnak a vasi 
népnyelv és néprajz köréből vett gyűjteményé-
nek ismertetése s a lap terve, mellyel népműve-
lési rendeltetésű kisebb színjátékokat akar ol-
vasóinak Íratni. A Könyvismertetés-rovatban a 
Magyar Ünnep-et ismerteti és a szavalókóru-
sokról írt füzetet. 
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Ifjúsági Vezető. A népszerű népművelési es 
testnevelési folyóirat, melyet Novágh Gyula és 
dr. Sárpy István szerkeszt, szeptemberi kettős 
száma gazdag tartalommal jelent meg. Dombi 
József dr. írt Mányoki Ádámról, II. Rákóczi 
Ferenc hírneves udvari festőjéről, Szerb Antal 
Kölcsey Ferencről, S. I. a magyar-olasz testvér-
barátságról szép cikket. Több kritikai cikkben 
foglalkozik a folyóirat a művészeti kiállítások-
kal, azonföliil a tárgykörébe tartozó aktuális 
eseményekkel és problémákkal is nagyon tanul-
ságosan, valamint az irodalmi alkotások és fo-
lyóiratok ismertetésével. 

Evangélikus Népiskola. A folyóirat negyven-
egyedik évfolyamába lápett. Az ú j iskolaeszten-
dőt Lelkész és tanító című cikkével nyit ja meg 
szeptemberi számában. Cikket írt még ebbe a 
számba Rozsondai Károly, Horusitzkyné Mar-
thel Hermin, Kiszely János, Fülöp Zoltán, Po-
zsonyi Károly, Doppa Ilona. A tartalmas 
cikkeken kívül nagyon érdekesek a Könyv-
ismertetés c. rovat kritikai tanulmányai is. va-
lamint az Egyesületi Élet kimerítő ismertetése. 
Szép a Szász András költeménye, az iskolai 
Beiratásró].- Az egyházi élet számára a folyó-
iratnak külön rovata van Kántori rovat cím 
alatt, melybe ezúttal Kapi Králik Jenő írt ye-
zető cikket Evangélikus egyházzenei problémák 
címen. A lapszámhoz külön kottamellékletet is 
csatoltak, amely ezúttal az Emlékezzél, mi tör-
ténik, Uram, mi rajtunk kezdetű 16. századbeli 
magyar egyházi éneket közli. A négy régi 
éneket néhai Kapi Gyula tette férfikarra. 

Népnevelés. Legutóbbi számának szinte ünne-
pies jelleget ad a vezető cikk, melyben a tan-
kerületből távozó kir. tanfelügyelőtől búcsúzik. 
A számban szintén ünnepel Halmos Péter is, 
szép cikkében a tízéves népiskolai tantervet ün-
nepli. A lakóhelyismeret tanítási példáját Csik-
vánd iskolai ismertetésével Krsitóf Kálmán 
mutat ja be s a iVeí>»wt>eZés-rovatban a vár-
megyei népművelési bizottság hivatalos tájé-
kozást nyúj t a népművelési tevékenység meg-
szervezéséhez. 

Református Élet. Rovataiban csupa ihletett 
tollal írt cikkeket olvasunk, melyek között kü-
lönösen meleg az a hangulatos cikk, melyet dr. 
Marton János írt Szentgyörgyi Sámuel, a 
tiszáninneni református egyházkerület első püs-
pökéről. To(vábbá dr. Balogh Jenő volt igazság-
ügyminiszter a ref. egyetemes konvent világi 
elnökének cikke, melyet ezen a címen írt : 
„Szent István király ünnepe legyen nemzeti ün-
nep". Gyürey Elemér színesen írja le a ref. lel-
készegyesület sárospataki gyűlésezésének le-
folyását. Ezeken kívül még aktuális cikkek, ér-
dekes hírek, tiszta nemzeti és hitéleti szellemi 
versek teszik érdekessé és változatossá a folyó-
irat eme legújabb számát. 

Mezőgazdasági Népoktatás. Júl ius-augusz-
tusi kettős száma Gyöngyösön most jelent meg. 
Vezető cikkében foglalkozik a kultuszminiszter 
bejelentett szándékával, hogy a gazdasági szak-
oktatás intézményeit szabályozó tanterveket re-

vízió alá veszi. A lap helyesli és melegen mél-
tat ja a miniszter szándékát. Külön cikkekben 
foglalkozik a lap azokkal a sajtóorgánumok-
kal, amelyek láthatóan törődnek a gazdasági 
oktatás ügyével, valamint az egyesület ügyei-
vel is. Másik cikkben a gyümölcsaszalásról ad 
jó útmutatást. Részletesen ismerteti a csanád-
palotai gazdasági iskola szervezését és műkö-
dését s a megjelent szakirányú könyveket. 
Érdekes a Paskó Olivér okányi tanító költői al-
kotásairól szóló cikk. 

Francia tanügyi lapokból. 

A nagy átalakulás és nevelés 
A szemünk láttára végbemenő gyökeres tár-

sadalmi és gazdasági változások megint csak 
alkalmazkodásra szorítják az embert: alkalmaz-
kodásra embertársaihoz, ezeknek berendezkedé-
seihez; de amellett változatlanul fennmarad a 
kényszerű szüksége annak is, hogy alkalmaz-
kodjék elsősorban a természet örök törvényei-
hez. Minderre a nevelés teszi képessé az em-
bert. A nevelésnek tehát számon kell tartania 
az életfolyam minden változását, a legújabb 
áramlatok, célok és eszközök felbukkanását és 
arra törekednie, hogy azok az egyének, akiket 
az élet zűrzavaros árjába kibocsát, mennél tö-
kéletesebben hozzá tudjanak illeszkedni az oda^ 
künn talált és folyvást alakuló viszonyokhoz. 
Kérdés, elérheti-e ezt? ^ 

A köznevelésnek története még csak alig egy 
századra terjed, olyannyira rövid tehát, hogy 
még minden reménységet megenged. Túl követe-
lők volnánk, ha e nyúlfarknyi idő alatt többet 
is elvárnánk tőle, mint amit máris megvalósí-
tott: a tudás elengedhetetlen anyagi eszközei-
nek és a szavakra alapított oktatásnak a meg-
teremtését. Egyelőre csak annyi történt, hogy 
az iskolaköteleskorú gyermekeknek mintegy 
kilencven százalékát összegyömöszölték a szá-
mukra emelt épületekbe, osztályokba sorakoz-
tatták őket és tanítókat neveltek nekik a kép-
zőkben, hogy oktassák őket mindarra, ami a 
könyvekben áll. Aztán terveket kovácsoltak az 
egyes osztályoknak az értelmi tárgyakban és 
a kézimunkában való foglalkoztatására. Ekként, 
a hebehurgya tervezgetéseknek első százada fo-
lyamán, mindenik modern államban sajátos 
iskolai rendszer alakult ki, mely a nevelést 
olybá fogta fel: 1. mint az iskolákban meghatá-
rozott időn át folyó műveletet, amelynek semmi 
kapcsolata a család és az iskolaállító közület 
életével; 2. mint megszerzendő előzetes képesí-
tést az életbe kilépéshez: előkészülést az életre; 
3. mint a könyvekhez és szavakhoz, nem pedig 
a testhez és lélekhez, az érzelem és a szervezet 
egészéhez fűződő feladatot. Mindennek persze 
az lett a következménye, hogy a mai iskola a 
köayvszerű tanulmányoknak ós a betűszerinti 
tudásnak a székhelye. A szabad pályák zsúfolt-
ságát és a társadalmi osztályok hamis rétegező-
dését ennek az iskolának tulajdoníthatni. A ne-
velés alapvető problémája jelenleg, hogy olyan 
iskolákat teremtsünk, amelyeknek tanítási 
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anyaga maga az élet és középpontja az alkotó 
munka legyen. 

Ha nyugtalanít bennünket az a veszedelem, 
amely az alkalmazottak és a köztisztviselők 
osztályának aránytalanságából s az egyre nö-
vekvő automatizmusból — az ipar gépiesítésé-
ből — keletkezhetik, ez ellen csakis a nevelés-
sel védekezhetünk. Ne csak annak szenteljük 
kigondoló-energiánkat, hogy ú j gazdasági és 
társadalmi rendet szerkesszünk; elmélyedés út-
ján meg kell oldanunk azt a rettenetes problé-
mát is, hogy a nevelésbe beleillesszük az alkotó 
tevékenységet. Manapság az a helyzet, hogy a 
modernnek nevezett iskolák kilencven száza-
léka úgyszólván mit sem tesz az alkotó kifeje-
zés oktatásáért. 

Ha elemezzük egyrészt jelenlegi gazdasági 
helyzetünk lehetőségeit, másrészt pedig a ne-
velés szerepét a napjainkban folyó nagy átala-
kulás közepette, egészen világosan bontakozik 
ki előttünk, hogy szinte a kezünk ügyében van 
a bőségnek, a türelemnek s a szépségnek a ci-
vilizációja. Teljesen bizonyos, hogy ezt a civili-
zációt el is fogjuk érni. El fogjuk érni, mi-
helyest: 

megalkotván immár a szapora termelésnek a 
rendszerét, kieszeljük és megvalósítjuk a javak 
ellenőrzött és méltányos szétosztásának a rend-
szerét is; 

párosítjuk a technikai tevékenységet a demo-
kratikus ellenőrzéssel; 

megteremtjük az általános egyetértésnek azt 
az uralmát, mely föltételezi, hogy a nevelés 
mindenüvé szerteárasztotta a barátságnak tü-
relmet hirdető és a jogos bírálatot megszívlelő 
szellemét; 

a napi munka idejét tizenkét óráról hatra, 
vagy akár négyre szállítván le, képességeinket 
szintén az alkotó munkának és a szabadidő 
okos felhasználásának szenteljük; vagyis min-
dent öszefoglalva: mihelyest 

ugyanazzal a tudományos módszerrel szabá-
lyozzuk az emberek viszonyát az emberhez, 
mint amellyel az emberek a dolgokhoz való 
viszonyát rendeztük és ugyanakkora hévvel 
retjük magunkat a művészi, mint eddigelé a 
technikai életre. 
Pour I'Ére nouvelle (Párizs). 

Harold Rngg, 
a new-yorki Columbia-egyetemmel 

kapcsolatos Teachers' College tanára. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Átányi István: „Északi hűség". (Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda. Könyvbarátok kiskönyvei.) 

Pompás i f júsági regényt ad Átányi Tstván 
ebben a könyvében a magyar i f júság kezébe. 
Fordulatos, érdekfeszítő meseszövésé vei szóra-
koztat, kitűnő jellemfestésével pedig hűségre, 
kitartásra, akaraterőre, szeretetre neveli fiatal 
olvasóit. 

A regény cselekménye a háborút közvetlenül 
követő években játszódik le. A debreceni ősi 
kollégium évszázados falai között indul meg. 

itt szövődik az alföldi szegény magyar diák és 
a Finnországból odakerült félig magyar, félig 
finn, gazdag diplomatafiú bensőséges, megható 
barátsága. Innen indulnak együtt a vajúdó, 
kommunizmus szélén tántorgó Hitler előtti Né-
metországon keresztül az északi rokon nép or-
szágába. Németországban magukra zúdítják a 
baloldali szélsőséges tábor haragját , amelynek 
bosszújától csak nagy ügyességükkel és lele-
ményességükkel tudnak szabadulni. Megható 
a szeretetnek az a megnyilvánulása, amellyel 
a regény kis magyar hősét a finn testvérek fo-
gadják, amely szeretet még bensőségesebbé vá-
lik akkor, amikor a vendéglátó, anyai ágon finn 
jóbarát tragikus szerencsétlenség áldozata lesz. 

Kitűnő képét adja a szerző Finnország tár-
sadalmi és politikai életének, annak a nemes 
egyszerűségnek, amely annyira sa já t ja ennek a 
szép északi ország minden fiának, annak a hű-
ségnek és odaadó baráti szeretetnek, amellyel 
a finn nép apraja-nagyja viseltetik mindenki 
iránt, aki hozzá tiszta szívvel, őszinte érzéssel 
közeledik. 

A könyv külsőségeiben is méltó helyet foglal 
el abban a sorozatban, amellyel a Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda áldozatkészsége már évek 
óta gazdagítja európai színvonalra emelt könyv-
termelésünket. 

Jámbor Dezső: „A fekete Madonna városa". 
(Útikalauz.) 

Lengyelországról rendkívül ügyes és hasz-
nálható útikalauzt ad a magyar olvasóközönség 
kezébe Jámbor Dezső, az ismert publicista. 
Czestochowa, Krakow, Warszawa, Wieliczka, 
Kalvari ja nevezetességeit, nagy történeti múlt-
ját mutat ja be könyvében s egyúttal minden 
sorában a lengyel és magyar testvéri együtt-
érzésnek, sokszázados barátságnak örökké 
csengő harangjá t szólaltatja meg. A könyvet 
haszonnal forgathat ja mindenki, aki érdeklő-
dik a hatalmassá nőtt Lengyelország iránt, aki 
közelebbről meg akar ja ismerni -ennek a baráti 
népnek sok viszontagságot látott szép hazáját. 

Dr. Szacsvay József: „Maradjon mindenki a 
helyén." Ez a regény Erdélyország tragédiájá-
nak hiteles története. A szerző, mint az esemé-
nyek részese, az átélés melegségével, fanatikus 
fajszeretettel, könnyel, a szíve vérével ír ta 
meg ezt a szomorú irredenta regényét. Erdély 
ékes, zengő nyelvén mártot ta tollat a lélek 
mélységeibe, hogy maradandó emléket állítson 
a székely háromszék egyszerű hőseinek, kik 
vérüket, életüket adták a magyar „Integri-
t á s i é r t . Nemcsak néző, de látó szemekkel, a 
történetíró hűségével örökíti meg a gyászos ki-
menetelű nagy küzdelmet. 

Ma, az irodalmi zsonglőrösködés korszakában, 
az egyszerűségnek, a múltból hozott méltósá-
gával, a szívén átcsendülő erővel t á r j a elénk a 
székely nép tiszta életét. Hazaszeretetének szent 
lángjában füröszti meg hőseit; az egyszerű 
székely juhászt, a pár já t és a többieket. Sor-
suk Székelyország sorsa. Zengzetes beszédjü-
kön, örömeiken és szenvedéseiken: a romlat-
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lan székely nép erényein keresztül ismerjük 
meg Erdély életét a békés, háború előtti és a 
harcos, véres napokban, a szerb harctér bor-
zalmait s az oláh betörés egy epizódját. Meg-
rázó, szívetfacsaró igazságok, melyeknél ökölbe 
szorul a kéz. 

Ez a regény, mely immár a szerző harmadik 
nagyobb munkája, példája a hazájáért élni, 
halni tudó magyarnak, hű tükre a székely nép 
becsületes, bölcs gondolkodásának a világ-
háború történelmi napjaiban. Alakjai elevenek, 
frissek, élettel telik. Stílusa gazdag, kifejező, 
költői. Nemes világnézet emeli értékét. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
Dr. Matthias Brinkmann; Erdkundlicher, hei-

mat- und wetterkuiidlicher Beobachtungsunter-
richt (Földrajzi, szülőföld- és időjárásismeret-
beli megfigyelésre való oktatás). 2. kiadás, 20 
képpel és 1 időjárási táblával. 1984, 88 lap. Ki-
ad j a Erns t Wunderlich, Leipzig. Ára 2 M 20 Pf. 

Szerző, egy német tanítóképző-főiskola ta-
nára, a gyakorlati módszerek híve, amelyeket 
az egész vonalon érvényesíteni igyekszik. Tar-
talmas könyvecskéjében mindvégig ajmegfigye-
lésen alapuló, élményszerű öntevékenységnek 
(Erarbeitung in und, durch Beobachtung) szó-
szólója és azt számos, a tanulók alkotó munkás-
ságának megfelelő példán szemlélteti. Mindig 
és mindenben a valóságból, a környezetből, a 
közvetlen megfoghatóból indul ki, tehát a 
földrajz tanításában is a szülőföldismeretből. 
Az anyagot a következő négy főfejezetben kap-
juk, amelyeket megfelelő szakirodalom egészít 
ki: 1. A megfigyelés, mint a földrajzi tanítás 
alapja. 2. A megfigyelés iskolázásának mód-
szere. 3. A megfigyelés ápolásának út ja i (ki-
sebb-nagyobb kirándulások, tanulmányi látoga-
tások, térképrajzolás és olvasás, domborművek 
készítése, tájleírások stb.). 4. A megfigyelések 
tartalma, útbaigazítás megfigyelésekre és kí-
sérletekre (talaj- és tájbeli, biográfiai, népese-
dési, csillagászati és időjárási megfigyelések 
a „parasztregulák" méltatásával és a mellékelt 
táblázat felhasználásával, amire a porosz uta-
sítások is súlyt vetnek). 

Az 58. lapon heves antiszemita kirohanás ol-
vasható, amely a felvilágosodott külföldön 
aligha fog kedvező visszhangot kelteni: utó-
végre az iskola nem lehet tűzhelye a fa j i és 
felekezeti uszításnak, hanem inkább a megértő 
emberszeretetet tartozik istápolni. A népi moz-
galmak megfigyelésével kapcsolatban a 60. la-
pon a szerző emlékeztet arra, hogy az 1800-ban 
Svábországból a Bánátba, Romániába (?) ki-
vándorolt 70.000 paraszt 1900-ig 500.000-re szapo-
rodott; ez a szám minket méltán gondolkodóba 
ejthet, mert azok a sváb parasztok a magyar-
országi Bánságban telepedtek meg. Ez a két 
krit ikai megjegyzés azonban nem csorbítja a 
munka gazdag tartalmi értékét: számos, a gya-
korlatból merített és a gyakorlásra alkalmas 
részletéből, utasításából az alkalomnak meg-
felelően mi is bőven meríthetünk. ltf. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 
Tanítók sportbéli kiképzése. 

A türingiai tanítók egyik összejövetelük al-
kalmával a tanítóknak olyan mérvű sportbéli 
kiképzését sürgették, amely alkalmassá teszi 
őket a nemzeti szocialista sportjelvény viselé-
sére. A kellő kiképzés érdekében a tanítókat 
iskolázási táborokban kellene összpontosítani. 

A cserkészek érdekében. 
A portugál közoktatásügyi minisztériumban 

külön osztály létesült azzal a rendeltetéssel, 
hogy a cserkészetet Baden-Powell elvei értel-
mében a nemzeti viszonyokkal összhangban fej-
lessze. 

A gyermekek értelmi fejlődéséről. 
Az athéni egyetem kísérleti-pedagógiai labo-

ratóriumában megvizsgálták a különböző tár-
sadalmi rétegekhez tartozó gyermekek értelmi-
ségének fejlődését. Az athéni tudományos aka-
démiának bemutatott eredmények nagyjában 
megegyeznek azokkal, amelyekre más tudósok 
már előzőleg jutottak. A különbség csak abban 
mutatkozott, hogy a kedvezőtlen és a kedvező 
társadalmi osztályokból kikerült görög gyer-
mekek értelmisége között az eltérés nem volt 
akkora, mint más országokban. 

E G Y E S Ü L E T I E L E T 

A Zalavármegyei Általános Tanító Egyesület 
gyűlése Zalaegerszegen. A Zalavármegyei Álta-
lános Tanító Egyesület folyó évi szeptember hó 
4-én tar tot ta meg évi közgyűlését Zalaeger-
szegen Iwsitz Gyula elnök vezetése mellett. Az 
országos egyesületek vezetői közül részt vettek 
a gyűlésen: Berkényi Károly, az Egyetemes 
Szövetség elnöke, Galla Endre, az Állami Ta-
nítók Orsz. Egyesületének elnöke, Merva Fe-
renc, a Kath. Tanítók Szövetségének elnöke, 
Rákos István kir. tanácsos, az Eötvös-Alap 
elnöke és Háros Antal, az Eötvös-Alap főtit-
kára. Megjelentek továbbá a közgyűlésen vitéz 
Tabódy Tibor főispán, Bődy Zoltán alispán, 
Brad Sándor vármegyei főjegyző, Jehm József 
apátplébános, vitéz dr. Barnabás István tan-
ügyi tanácsos, dr. Medve István vezető tanfel-
ügyelő, dr. Béhefi József kir. s. tanfelügyelő és 
sokan a lelkészi kar tagjai közül. A várost 
Czobor Mátyás polgármester és vitéz Tamásy 
István dr. helyettes polgármester képviselték. 
Iwsitz Gyula elnök őszinte magyar tanítólélek-
kel köszöntötte a megjelent képviseleteket s 
megnyitó beszédében a tanítóság helyzetét vá-
zolta. 

Az elnök után vitéz Tabódy Tibor főispán 
szeretettel köszönti vármegyéje tanítóságát. 
Bődy Zoltán alispán a vármegye mindenkori 
támogatásáról biztosítja a zalai tanítóságot. 

Ezután az elnök dr. vitéz Barnabás István 
volt vezető kir. tanfelügyelőt búcsúztatta, akit 
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a minisztérium tanügyi tanácsossá nevezett ki 
s Pécsre helyezett át. Az elnök átadta a megye 
tanítóságának emlékül készíttetett ezüst koszo-
rúját . Űj munkakörében sok sikert és boldog-
ságot kívánt a távozónak. 

Vitéz dr. Barnabás István az elnök szavaira 
válaszolva, megköszönte volt tanítótársainak tá-
mogatását. 

Berkényi Károly, az Egyetemes Szövetség el-
nöke a pap és tanító munkájának nemzeti je-
lentőségét méltatta. Rákos István az Eötvös-
Alap támogatására hívta fel a közgyűlés figyel-
mét. Galla Endre az állami tanítók nevében üd-
vözölte Barnabás tanfelügyelőt és a megye ta-
nítóságát. Merva Ferenc a kat. tanítók üdvöz-
letét tolmácsolta a közgyűlésnek, majd Medve 
István, az ú j vezető kir. tanfelügyelő búcsúzott 
el elődjétől. 

A közgyűlés lelkesen ünnepelte ú j tanfel-
ügyelőjét, majd Berey Miklós főjegyző évi je-
lentését hallgatta végig. Vitéz dr. Barnabás 
István pedig átnyújtotta a 35 évi működés után 
nyugalomba vonult Gyarmathy Sándor sümegi 
igazgatónak a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr elismerését. Németh János sárhidai 
r. k. ig.-tanító Göcsej kultúrája és népművé-
szete című előadásában ismertette Göcsej föld-
és néprajzi viszonyait, a nép lelki struktúráját , 
szokásaikat, hazafias és vallásos gondolkozásu-
kat. Zsigmond József ,.A tanügyi közigazgatás 
várható hatása az iskolákra és a tanítóra" 
címen tartott előadást. 

Az egyesület által kitűzött „Az iskola a csa-
ládvédelem szolgálatában" c. pályázatra beérke-
zett nyolc pályamű köziil a bírálóbizottság 
elsőnek nyilvánította Landy Ferenc pacsai ig.-
tanító munkáját, aki az 50 P-s pályadíjat meg-
kapta. A többi hét pályázó dicséretben részesült. 

H Í R E K 

A debreceni tanítói továbbképző 
tanfolyam. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az 
1935. év nyarán Miskolcon. Budapesten és Deb-
recenben rendezett szünidei tanítói továbbképző 
tanfolyamokat. Ezek a tanfolyamok híven mu-
tatták a tanítóság pedagógiai érdeklődését, 
tanulnivágyását. A miskolci tanfolyamon négy-
száz, a budapestin kétszáznyolcvan, a debrece-
nin pedig hatszázkilencven tanító vett részt, az 
egész ország területéről. 

A debreceni tanfolyam augusztus hó 26-tól 
31-ig tartott. Hóman Bálint kultuszminiszter a 
tanfolyam előadói teendőinek ellátásával Pa-
dányi-Frank Antal dr.-t, a budapesti tanító-
képző-intézet igazgatójat és Drozdy Gyulát, 
lapunk főszerkesztőjét bízta meg. Padányi-
Frank Antal dr. a neveléstudomány, Drozdy 
Gyula pedig az egyes tantárgyak tanításának 
módszeréről tartott előadásokat s mintatanítá-
sok keretében demonstrálta azokat az elveket, 
amelyeket elméletben hirdetett. Kívüle még 

Nánay Béláné, Gergely Ilona, Szűcs János, 
Bartha Mária és Abkarovits Árpád tartottak 
naponkint egy-egy bemutató mintatanítást. 
Ezekből az előadásokból és tanításokból szépen 
kibontakoztak a modern nemzeti népiskola ne-
velési és módszertani kívánalmai. 

A tanfolyamot Fejes Kálmán dr. kir. tanfel-
ügyelő nagy körültekintéssel és odaadó ügy-
szeretettel szervezte. A szervezés munkálatai-
ban és a tanfolyam rendjének irányításában 
Mocsáry László, a „Gönczy" tanítóegyesület ki-
váló elnöke, K. Nagy Sándor, Ormós Lajos, 
Ráthonyi Lajos, Varga Géza igazgatók és kívü-
lük úiég több debreceni tanító vett részt. Az ő 
fáradhatatlan s kartársi szeretetből fakadó 
munkásságuknak köszönhető, hogy az ország 
területéről összesereglett közel hétszáz tanító az 
előadóteremben kényelmesen elhelyezkedhetett 
s Debrecen nevezetességeinek megtekintésével 
feledhetetlen élményeket szerzett. 

A vidékről jött tanfolyamhallgatóknak a deb-
receni ref. tanítóképző-intézet, a Szvetits róm. 
kat. tanítónőképző-intézet, a Dóczy ref. taní-
tónőképző-intézet és a diakonisszák otthona 
adott barátságos otthont. Jakuts István dr., a 
Collégium igazgatója az ősi intézet Oratóriu-
mát bocsátotta a tanfolyam rendelkezésére » 
hat napon át szívesen látta vendégül a tan-
folyam hallgatóságát. 

A tanfolyam vendégei voltak: Beöthy György 
apát, egyházmegyei főtanfelügyelő, Jakuts Ist-
ván dr. kollégiumi igazgató, Mellan Nándor 
egyházmegyei tanfelügyelő, a róm. kat. tanító-
képző igazgatója, Veres István dr. a ref. tanító-
képző, Pap Ferenc dr. a ref. tanítónőképző 
igazgatója, F. Kiss István tanítóképzőintézeti 
tanár, Soós Béla dr., Uray Sándor, Mezey Béla 
ref. lelkészek, vitéz Csánky Adorján polgári 
iskolai igazgató, Máday Pál dr. tanár, Csobán 
Endre főlevéltáros és még igen sok érdeklődő 
tanár és lelkész. 

A tanfolyam hallgatói kirándultak a Horto-
bágyra, a Guthy-erdőbe s a Gazdasági Akadé-
miára. Az utóbbi helyen Juhos Lajos igazgató 
és Halász Miklós akadémiai tanár tartottak 
szakmagyarázatokat s szemléltették azt, hogy 
a kopár, kietlen Pallag-pusztából a gazdasági 
hozzáértés és tudás miként teremtett minta-
gazdaságot. 

A majdnem 700 főnyi hallgatóság kitartása s 
tanulnivágyása megható volt. Volt tanító, aki 
80 km-ről jött el kerékpáron. Voltak, akik 
utolsó filléreiket áldozták fel azért, hogy 
továbbképezhessék magukat. Reggel 8 órától 
délután 2 óráig zsúfolásig volt a hatalmas te-
rem. Aligha volt olyan, aki egyetlen óráról is 
hiányzott volna. És ez a 700 főnyi tanítógárda 
a legnagyobb fegyelmezettséggel viseltetett. Az 
előadások és tanítások alatt síri csend volt a 
teremben. Csak akkor zúgott fel a taps, hallat-
szott a tetszés moraja vagy derült kacaj, mikor 
az előadók olyan gondolatokat érintettek, amely 
a lelkeket nagyobb hullámzásba hozta. Érezni 
lehetett, hogy itt egyet akar, együtt érez elő-
adó és hallgató. I t t nincs nézeteltérés, mert az 
igazi magyar népiskolának kristálytiszta logi-
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kával levezetett nevelési és tanítási módszeré-
ről van szó. 

A magyar tanítóság lelkületére vall, hogy a 
„levelesláda" több száz kérdésének túlnyomó 
része neveléstani és módszertani vonatkozású 
volt; kisebb részben szervezeti, rendtartási s 
csak igen kevés akadt olyan, amely tanítói 
sérelmekre irányult. A hallgatóság és az elő-
adók lelki egybeforrottságát mutatta az a sok 
levél, amelyekben a kölcsönös ragaszkodás, 
hála és szeretet nyilatkozott meg. 

A tanfolyam azzal a biztos tudattal zárult, 
hogy a magyar népiskola belső életének fej-
lesztése ismét tovább haladt egy lépéssel. 

A tanfolyam végén Mocsári László egyesü-
leti elnök magasszárnyalású beszéd kíséretében 
adta át Drozdy Gyulának a „Hajduvármegyei 
Tanítók Gönczy-Egyesületének" művészi okleve-
lét, amely bizonyítja, hogy a tavaszi köz-
gyűlésen őt az egyesület díszelnökévé válasz-
tották. 

Népművelési tanfolyam Hévizén. Budapest 
Székesfőváros Népművelési Bizottsága július 
hó 1—7. napjain Hévizszentandráson tovább-
képző tanfolyamot rendezett, amelyen 78 buda-
pesti és több vidéki tanító vett részt. A tan-
folyamot Novágh Gyula népművelési felügyelő, 
a Székesfővárosi Népművelési Bizottság ügy-
vezető t i tkára szervezte és vezette. A rendezés 
munkájában Berdin Mária vett tevékeny részt. 

A tanfolyam vendégei a következők voltak: 
Bődy Zoltán dr., Zala vármegye főispánja, 
Tőkés Gyula dr. főv. tanácsjegyző, a főváros 
polgármesterének képviseletében, Huszár Pá l 
dr., a keszthelyi járás főszolgabírája és Vajda 
Ákos keszthelyi főjegyző. A tanfolyamon állan-
dóan jelen voltak: Lillik Béla Zala vármegye, 
Tamás József Somogy vármegye, Katona Géza 
Győr vármegye, vitéz Epres Lipót Bácsbodrog 
vármegye, Rajczy Péter Tolna vármegye, 
Hühner József Csongrád vármegye, Bencze 
András Zemplén vármegye, Süle Dénes Sza-
bolcs vármegye, Komorovitz Béla Abaúj vár-
megye, Berky István Baranya vármegye nép-
művelési ti tkára. 

A tanfolyamon Drozdy Gyula a felnőtt anal-
fabéták tanításának módszerét, valamint az is-
kolánkívüli népművelés keretében rendezett 
helyesírási, fogalmazási és számolás-mérési 
tanfolyamokon követendő eljárások módját is-
mertette s az elméleti előadások keretében han-
goztatott elveket bemutató tanításokkal kap-
csolatban demonstrálta. Kívüle még Novágh 
Gyula, Katona Géza és Berdin Mária tartottak 
gyakorlati vonatkozású előadásokat. 

Az előadásokat ós bemutató tanításokat élénk 
megbeszélés követte, amelyeknek keretében 
igen sok módszerre vonatkozó kérdés került 
felszínre. A hallgatóság mindezeket az előadók-
kal megbeszélte s így a tanfolyamon kristály-
tisztán bontakoztak ki azok az elvek, amelye-
ket a felnőttek oktatása közben követnünk kell. 
A módszeres elveknek ez a meggyőződésen ala-
puló megrögzítése bizonyára nagyban hozzá 
fog járulni a Székesfőváros Népművelési Bizott-

sága által rendezett tanfolyamok egységesség 
módszerének kialakulásához. 

A tanfolyam hallgatósága az elméleti előadá 
sok, a bemutató tanítások és megbeszélések 
iránt mindvégig a legnagyobb érdeklődést mu-
tatta. Az első órától az utolsóig valamennyi 
hallgató résztvett az előadásokon s a hallottak 
és látottak megbeszélése még a közös ebéden 
és vacsorán is folytatódott. 

A tanfolyam vezetősége a pihenőórákban ki-
rándulásokról s más szórakozásokról is gondos-
kodott. Búcsúzáskor az előadók és a hallgatók 
azzal a jóleső érzéssel váltak el egymástól, hogy 
erről a tanfolyamról nemcsak a kellemes 
együttlét emlékeit, hanem sok olyan hasznos 
tudnivalót és fokozott munkakedvet is visznek 
magukkal, amellyel a székesfővárosi iskolán-
kívüli népművelését nagy lépéssel vihetik 
előre. 

Magyar tanítóképző-intézet Komáromban. 
A megszállott Komáromban a magyar refor-
mátus egyház kezdeményezésére megnyitották 
a magyar tanítóképző-intézetet. A megszállott 
területen ez a második magyar tanítóképző. 
Az ú j tanítóképző-intézetnek húsz elsőéves nö-
vendéke van. 

A „Nemzeti Munkakereszt" tanítói szívek fö-
lött. A Társadalmi Egyesületek Országos Szö-
vetsége Nógrád-Hont k. e. vármegyék tanítói 
közül Sztankovits Jánost a salgótarjáni állami 
elemi iskola igazgatótanítóját, aki a város kul-
túrá jának fejlesztése körül érdemeket szerzett, 
Oravszky Rezső tanítót, a Nógrád és Hont vár-
megyék Iskolánkívüli Népművelési Bizottságá-
nak központi t i tkárát, valamint Vadlcerthy 
Bélát, a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvény-
társulat iskolájában működő tanítót a „Nemzeti 
Munkakereszttel" tüntette ki. 

Tanítók számára rendezett egészségügyi tan-
folyamok Szabolcsban. Szabolcs vármegye is-
kolánkívüli népművelési bizottsága figyelemre-
méltó egészségügyi továbbképző tanfolyamot 
rendezett az elmúlt tanévben a vármegye taní-
tósága számára. A tanfolyam célja az volt, 
hogy a tanítóság a kiképzés alapján az iskolai 
oktatás keretében a tanuló if júságot, az isko-
lánkívüli tevékenység ú t ján pedig a serdülő-
korú és felnőtt lakosságot olyan egészségügyi 
ismeretekhez juttassa, amelyek révén a megyei 
közegészségügy javulása bizton remélhető. 

Az egy-egy heti időtartamú tanfolyamok 
Nyíregyházán és kilenc járási székhelyen tar-
tattak és azokon a vármegye 650 tanítója és 
tanítónője saját költségén vett részt. A körzeti 
tanfolyamokat a vármegyei tiszti főorvos és a 
kir. tanfelügyelő együttes irányítása mellett a 
járási tisztiorvosok vezették, összesen 65 köz-
ségi és kórházi orvos közreműködésével, kik az 
alábbi tárgykörökből tartottak előadásokat: 
1. Az egészség megbecsülésének, megóvásának 
és gondozásának fontossága az egyén, a csa-
lád, az iskola, a társadalom és a nemzet szem-
pontjából. 2. A babona és kuruzslás. 3. Az ott-
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T A M t G Y I N A P T Á R . 

— Szeptember hónap második felére. — 
Szept. 16. (1899.) József kir. herceg elnöklete alatt 

tar tot t második (jyerrnekuédelmi konyresz-
szus véget ért Budapesten. 

Szept. 17. (1770.) Született Heinsius T ivadar német 
pedagógus és szakíró, kinek „Neveléstan"-át 
(1846) Fáb ián Gábor fordí tot ta magyar ra . 

Szept. 18. (1927.) A színmagyar Nagykárolyban nem 
engedélyezik a magyar óvoda felállí tását. 

Szept. 20. (1927.) Angheleszku oláh közokt. miniszter 
rendeletet adott ki, mely szerint Csik és 
Udvarhely megyék 98 községében és váro-
sában a lakosságnak sa já t költségén és 
m u n k á j á v a l épületeket kell létesítenie ál lami 
iskolák részére. 

Szept. 21. (1837.) Meghall Bezerédj Amália, a nevelés-
ügy egyik apostola, a h id ja i népiskola meg-
alapí tó ja és a „Flóri könyve" c ímű vers-
füzet í rója . 
(1926.) A székesfehérvári had iá rvaház alap-
kövének ünnepélyes letétele. 

Szept. 23. (1829.) Született Dittes Frigyes német peda-
gógus, neveléstanulmányi író, a gothai ké-
pezde igazgatója és a bécsi pedagógium 
igazgatója A „Schule der Pädagogik" című 
műve magyar nyelven is megjelent . 

Szept. 24. (1861.) Meghalt Brunswick Teréz grófnő, 
ki 1828-ban az egész monarch iában (Budán) 
az első kisdedóvodát felállította. 
(1928.) Budapesten 65 éves ko rában meg-

hon higiéniája: tisztaság, lakás, udvar, ruház-
kodás, táplálkozás, ivóvíz, fürdő stb. 4. Beteg-
ség, betegápolás, beteglátogatás, temetés. 5. 
Gyermekhalandóság, anya- és csecsemővéde-
lem. Az Országos Stefánia Szövetség egészség-
védő intézményei. 6. Balesetek elhárítása. Első-
segélynyújtás. 7. A betegségek terjesztői: bak-
tériumok, légy. Állatoktól szerezhető betegsé-
gek: veszettség, lépfene, rüh, gümőkór. 8. Já r -
ványos fertőző gyermek- és népbetegségek: ka-
nyaró, vörheny, hörghurut, diftéria, hasihagy-
máz, kiütéses tífusz, vérhas, tüdővész, vérbaj, 
trahoma. 9. Egészségügyi intézményeink: klini-
kák, közkórházak, járványkórházak, vegyvizs-
gáló-intézet, Pasteur-intézet, Orsz. Egészség-
ügyi Intézet stb. 10. Szegény betegek egészség-
ügyi ellátása. 11. Az „egyke" elleni küzdelem. 
12. Foglalkozásokkal járó megbetegedések. Test-
edzés, sport. 

A szabolcsi tanítóságnak a tanfolyamok iránt 
tanúsított nagyfokú érdeklődése ar ra indította 
a népművelési bizottságot, hogy az ú j három-
éves munkatervbe az egészségügyi vándortan-
folyamokat már szerves programonként illessze 
bele. A tervezett egészségvédő tanfolyamok és 
előadások a lehetőség szerint a községi és kör-
orvosok közreműködésével s irányításával ós a 
szükségletnek megfelelően az i f júság (leventék) 
és a felnőttek számára, esetleg nemek szerinti 
elkülönítéssel, külön-külön rendeztetnek és 
tárgykörönkénti csoportosítással folytatólago-
san több évre felosztva tar tatnak meg. 

Kívánatos volna, ha a törvényhatóságok mi-
•előbb követnék ezt a dicséretes akciót. 

halt (ieöcze Sarolta hírneves pedagógusunk; 
ki mint taní tóképezdei tanár és igazgatónő 
nemzedékeket nevelt fel. 

Szept. 25. (1888.) Meghalt Rökl: Szilárd emberbará t , 
ki 750.000 for in tot hagyományozot t kultu-
rális és emberbará t i célokra. 

Szept. 26. (1896.) Berlinben véget ér a hat napig ta r tó 
II. női kongresszus. Tárgy: nevelésügy, női 
m u n k a az ipar és kereskedelem terén, nők 
részvétele az állami és polit ikai életben. 
(1928.) A testnevelési főiskola 4. tanévét 
kezdi. 

Szept. 27. (1926.) Klebeisberg Kuno grófot meghívja 
az olasz kormány , hogy tar t son előadást az 
olasz-magyar kulturál is kapcsolatok fejlő-
déséről. 

Szept. 28. (1859.) Született Veres Pálné, a hazai nő-
nevelés zászlóvivője, a róla elnevezett nő-
képző egyesület és tanintézet megalapí tója . 
(1859.) Született Benedek Elek hírneves i f jú-
sági írónk, ki min t Nagyaj ta képviselője, 
csakis tanügyi dolgokban szólall fel a Ház-
ban. A „Gazdasági ismétlőiskolások olvasó-
könyvé"-vei megnyer te a földm ívelésügyi 
minisztér ium 2000 for intos pályadí já t . 

Szept. 30. (1835.) Született Szieber Ede, a Felvidék 
több vármegyéjének tankerüle t i főigazga-
tója, a Ferenc József-rend lovagja. 
(1928.) Felavat ták a szarvasi Luther-árva-
házat. 

A budapesti rádióban dr. Márffy Oszkár, a milanói 
egyetemen a magyar nyelv és i rodalom tanára , szep-
tember 7-én előadást tar tot t „A magyar nyelv és az 
olasz közönség" címen. Ismertet te az Olaszországban 
a múl tban és jelenleg megszervezett magyar tanfolya-
moka t és ott öt év óta szerzett egyéni tapasztalatai t 
a magyar nyelv taní tása, a magyar kul túra ter jesztése 
terén. A résztvevők meglepő buzgósága hazánk iránt 
érzett lelkesedésükből és mély rokonszenvükből fakad. 
E kizárólag olasz anyanyelvű hallgatók sorából ma j -
dan egy értékes műford í tógá rda is kia lakulhat . Már f fy 
ki ter jeszkedet t e lőadásában az idén megkötöt t magyar-
olasz kulturál is egyezmény intézkedéseitől a magyar 
nyelv, i rodalom és kul túra a laposabb ismeretének ré-
vén mindkét országra üdvös, má r a közel jövőben re-
mélhető előnyeire is. 

A baranyai magyar anyák ünnepe. Országraszóló 
ünnepélyt rendeztek ez év augusztus 29-én Baranyá-
ban az anyák tiszteletére. Az ünnepélyen a Kormányzó 
Úr Őfőméltósága és a Főmél tóságú Asszony is meg-
jelent. 

A ba ranya i magyar anyák ünnepének h á r m a s fel-
ada ta volt. Egyik az, hogy tüntessen az egyke ellen. 
Ezért vonul tak fel a ba ranya i földmíves dalkörök 
mintegy ezer dalossal a Kormányzó Úr, a Főméltó-
ságú Asszony és az őket körülvevő ötszáz anya előtt. 
A másik feladat a ba ranya i bokré ták szerepeltetése 
volt. Ezekben a gyermekek, a leányif júság, f é r f i ak és 
nők — akik valamennyien ősi népviseletben jelentek 
meg — bemuta t ták , hogy a baranya i népművészet 
még ma is ha ta lmas ér tékeket őriz. A ha rmad ik fel-
adat az ötszáz anya felvonultatása volt, az anyaság 
tiszteletének kiemelése cél jából . 

Az ünnepély szervezési és rendezési munká la ta i t 
Fischer Béla, Baranya vármegye a l i spánja vezetése 
alatt a vármegyei népművelési bizottság végezte el, a 
közigazgatási szervek segítségével. 

A baranya i népművelők és karnagyok — jó fo rmán 
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valamennyien taní tók — valóban áldozatos m u n k á t 
fe j te t tek ki a s iker érdekében, mer t a legnagyobb 
munka időben rázták fel a népet, ta r to t ták p róbá juka t , 
pedig akko r még nem is tudták, hogy az ünnepélyen 
a Főmél tóságú Kormányzó Ür és felesége is meg fog-
nak jelenni. 

Az ünnepély, amelynek minden részlete zavartala-
nul és cé l jának megfelelő, emelkedett hangula tban 
folyt le, lá thatólag nagy benyomást tett mindenki re . 
Legfőbb tényezője a ba ranya i nép volt, amely a bor-
zalmas egyke betegséggel m á r szinte pusztulásra ítélte 
önmagát . 

A Kormányzó Ür beszédet intézett hozzá, amelyben 
felsőbbséges intelemmel és atyai meleg szeretettel mu-
tatott rá az egyke vészes következményeire. A kor-
mányzói szavakra a jelen volt mintegy tízezer ember, 
legnagyobb részben egykésvidéki, mélyen megillető-
dött. Azt természetesen nem lehet megállapítani , hogy 
a nagy intelem a jövőben miként fogja éreztetni hatá-
sát, d e . a jelenet mélységesen komoly jellegéből ki-
érezni lehetett, hogy az intelem az emberek lelkének 
mélyéig hatolt és megrázta lelkiismeretüket . 

Külön népművelési szempontból nézve az ünnepély 
egyes részleteit, a következőket lehet megállapítani . 
A falusi da lkörök erős tá rsadalmi egységek, amelyek 
kellő vezetés mellett nemzeti hivatást tudnak betöl-
teni. A bokré ták abban az esetben, ha beleilleszked-
nek az országos bokrétaszervezetbe, a lka lmasak arra , 
hogy népi ér tékeinket előtérbe hozzák és ápol ják . És 
meg lehet ál lapítani azt is, hogy az iskolánkívüli nép-
müvelés a legalkalmasabb intézmény arra , hogy a 
népi ér tékek ápolásában, fennta r tásában ha tha tós se-
gítséget nyúj t son . 

A ba ranya i magyar asszonyok ünnepe, amely nem-
csak rendkívül i kereténél fogva, de cél jánál fogva is 
országos jelentőségű volt, méltó bevezetését jelenti 
annak a ha ta lmas a r ányú munkának , amelyet a ma-
gyar családvédelem és ennek keretében az egyke elleni 
küzdelem terén az állam, az egyházak és a t á r sada lmi 
egyesületek megindí tanak. 

Felvétel a Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthonában. A Nyomorék Gyermekek Orszá-
gos Otthonában (VII, Mexikói-út 63. sz.) az 
1935—36. tanévre felvétetnek 6—l-l éves korig 
testi fogyatékosságban szenvedő gyermekek 
(kezetlenek, lábatlanok, bénák). Az intézetben 
internátus van, elemi és középiskolai oktatás, 
államérvényes bizonyítvánnyal. Továbbképzés 
ipari műhelyekben, iparostanonciskolával ösz-
szekötve. Kórház, állandó szakorvosi kezelés és 
felügyelet. A felvételt kérvényezni kell szüle-
tési, iskolai és orvosi bizonyítvánnyal. Bőveb-
bet az intézet igazgatóságánál. 

A Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi 
Szaktanfolyamán (Budapest, VIII, Vas-utca 9—11. sz. 
alatt), amelyet Budapest Székesfőváros Közönsége tar t 
fenn, az 1935/36. iskolaévre szóló bei ra tások napon-
kint d. e. 9—2 óráig t a r tanak . A szaktanfolyam célja 
az, hogy olyan f é r f i aknak és nőknek, akik a közép-
iskolai érettségi vizsgálatot letették, vagy ka tonai tiszt-
képző- vagy tanítóképző-intézetet végeztek, egy év 
alatt alapos kereskedelmi szakképzést nyúj tson, amely-
lyel kereskedelmi gyakorlat i kenyérkereset i pá lyára 
léphetnek. A beiratkozáshoz születési anyakönyvi ki-
vonat és érettségi bizonyítvány szükséges. Beiratási 
d í j : 25 P. T a n d í j az egész iskolai évre: a hallgatók 
tanulmányi előmenetele és vagyoni viszonyai szerint: 
62 P, vagy 124 P, vagy 186 P, vagy 248 P. Bővebb 
felvilágosítást a t anfo lyam tá jékoz ta tó ja nyúj t , amely 
Budapest , VIII, Vas-utca 11. szám alatt a kapusnál 
kapható , vagy postán való elküldése is kérhető. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Segédtanítói kinevezések. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Csíllctgné Faludy Margit kiskúnhalasi-balotai, 
Kincs Gizella nagyecsedi, Gyüszü Margit kis-
kundorozsmai, Nagyné, Sáringer Elza nagy-
ecsedi, Jakobey Lotzné, Lakos Ilona pásztói, 
Mihaletz Bertalan csabacsüdi, Németh Margit 
öttömösi, Höhn Margit hajdudorogi, Wunder 
Jolán pestszenterzsébeti, Bernolák Mária nagy-
tétényi, Nagyné, Tamás Erzsébet pácini, Ha-
lászné, Veres Mária tápiószele-új földi, Tihanyi 
Ilona kiskunhalas-sóstói, Vas Jú l i a pilisszent-
iváni, Fekete József csikériai, Monszpart 
Aranka pomázi, Turi Lajos túrkeve-szélesliáti, 
Nemcsikné, Ébner Éva nagylónyai, Fazekas 
Mária jászberényi, Kovácsné, Placskó Mária 
szarvasi, Surányi Sándor csongrádi, Dombiné, 
Kaufmann I rma deszki, Szilágyi Margit 
egyeki, Tóthné, Sághy Emilia kiszombor-ferenc-
szállási, Borbély Vilma szolnoki, Kovács Zol-
tán vecsési, Benczéné, Faragó Róza monori, 
Kosonczky József mindszent-elegei, Heretek 
Gizella kismarjai, Józsa Erzsébet tiszasülyi, 
Kádár József tömörkényi, B. Kiss Júl ia orgo-
vány-kápolnadülői, Rostkovicz Olga barabási, 
Huszághné, Berkovich Margit tassi, Gyarmati 
Ilona sümegi, Barkóczi Mihály debrecen-kis-
niatyi, Forgáchné, Zwick Piroska pestszent-
lőrinci, Oláh Anna salgótarjáni, Simon Edit 
egyeki, Honéczyné Russ Piroska pilisi, Bu-
da yné, Rákár Mária bakházai, Russ Mihály 
mátranováki, Pálfi László tompái, Jáskay Sa-
rolta dunakiliti, Pályi Ilona tápiószele-szőrös-
pusztai, Medgyesy Géza gyönyösi állami elemi 
iskolai helyettes tanítókat segédtanítókká ki-
nevezte. 

Budapest, 1935. évi szeptember hó 5-én. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Huszka Ernő s. k. miniszteri tanácsos. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a Dr. Megyeri Mezőgazdasági és Ipari Rész-
vénytársaság Igazgatóságának azért, mert az 
esztergom-kenyérmezőmajori községi elemi is-
kola összes dologi szükségleteire 15 év óta, 
mintegy 8000 pengőt adományozott, őszinte 
elismerését nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytár-
saság Igazgatóságának azért, mert a tatabányai 
társulati iskolák 90 tanulójának nyaraltatási 
költségeire 7200 pengőt adományozott, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Glatz Sándor gyömörei esperes-plébánosnak és 
dr. Debreceni Sándor ügyvéd, ' kormányfőtaná-
csos, ilonapusztai nagybérlőnek azért, mert a 
gyömörei állami elemi iskola egyik szegény 
tanulójának az egész tanéven át reggelit, ebé-
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det és vacsorát adott, illetőleg mert az ilona-
pusztai összes elemi iskolai tanulóknak 8 hó-
napon át, mintegy 330 pengő értékű ebédet 
adott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvá-
nította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
báró Weiss Jenő csepeli gyártulajdonosnak, a 
Magyar Posztógyár Részvénytársaság Igazgató-
ságának és Deutsch Lénárt csepeli posztógyári 
igazgatónak azért, mert az 1934. év karácsonya 
alkalmából a csepeli állami elemi iskolák sze-
génysorsú tanulói részére 300 pengőt, 160 pen-
gőt, illetőleg mert 3700. pengő értékű részint 
saját ja , részint gyűjtésből származó fiú- és 
leánykaruhát, cipőt és élelmiszercsomagot ado-
mányozott, őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Tapolcai Tüdőbeteg gondozó Intézet Igazgató-
ságának, a Tapolcai Jótékony Katholikus Nő-
egylet Elnökségének, a Tapolcai Szent Matgit 
Leányklub Elnökségének, gróf Esterházy Pálné 
szigligeti lakosnak, gróf Esterházy Móric or-
szággyűlési képviselőnek, Tapolca község Elöl-
járóságának azért, mert a tapolcai r. kat. elemi 
iskola szegénysorsú tanulói részére rendezett 
ebédeltetési akció céljaira az 1933/34. és 1934/35. 
tanév folyamán 1655 pengő 18 fillér, az 1933/34. 
és 1934/35. tanév folyamán 624 pengő 80 fillér, 
az 1933/34. és 1934/35. tanév folyamán 307 pengő 
20 fillér, az 1933/34. és 1934/35. tanév folyamán 
888 pengő 66 fillér, az 1934/35. tanévben 600 
pengő, az 1933/34. tanévben 346 pengő 76 fillér 
adományt juttatott , őszinte elismerését és kö-
szönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Gyula megyei város Képviselőtestületének, 
Stéberl András hentesmesternek, a Gyulai 
Lorántffy Zsuzsanna Egyesület Elnökségének, 
a Gyidai Sociális Missio Vezetőségének, a Gyu-
lai Ágostai Hitvallású Evangélikus Nőegylet 
Elnökségének azért, mert a gyulai állami elemi 
iskola kebelében működő napközi otthon ré-
szére, a szegénysorsú tanulók ellátásának cél-
ja i ra 553 pengő 60 fillért, 200 pengő értékű bús-
árut, 442 pengő 90 fillért, 165 pengő 20 fillért és 
134 pengő 80 fillért adományozott, őszinte el-
ismerését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Magyar Általános Kőszénbánya Részvény-
társaság Igazgatóságának azért, mert a veze-
tése alatt álló részvénytársaság által fenntar-
tott elemi iskolák és óvodák összes, 6176 főnyi 
növendékét az 1934/35. tanév folyamán ellátta 
ingyen tankönyvek és tanszerekkel, mintegy 
26.126 pengő értékben, őszinte elismerését és 
köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
begavári Back Bernát kormányfőtanácsos, felső-
házi tagnak azért, mert két szegedi tanyai ál-
lami elemi iskola részére 1000 pengő értékű 

tornafelszerelést adományozott, őszinte elisme-
rését és köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium által műkedvelői előadásra alkal-
masnak nyilvánított színművek 9. számú 

pótjegyzéke. 
Anthelme, Paul: Az abbé. (Ford. Orbók Attila.) Bp. Szín-

házi Élet. 
Bartunek János: A tanító álma. Körmend, „Rábavidék". 
— — Déri nem iszik többet. Körmend. Szerző kiad. 
Bethlen Margit grófnő: A szürke ruha. Bp. Színházi Élet. 
Bónyi Adorján—Ábrahám Pál: Viki. Bp. Marton Sándor. 
Büky György: Mese egy kínai tündérkirálynőről. Bp. Fe-

hér Kabaré Könyvtár. 
Csite Károly: A királyfi útnak indul. . . Bp. Kókai L. 
— — A királyné aranytopánkája. Bp. Kókai L. 
Dezső József: A csapda. Bp. Kókai L. 
— — Boldog házasélet. Bp. Rényi K. 
Emőd Tamás: Magyar szivárvány. Bp. Kókai L. 
Erdélyi Mihály—Szántó Mihály: Lehullott a rezgő-

nyárfa . . . Bp. Steiner. 
Fodor László: Templom egere. Bp. Színházi Élet. 
Follinus Aurél: A borbélynál. Bp. Rényi K. 
— — (átdolg.): Éljenek a tűzoltók! Bp. Rényi K. 
Géczy István—Murgács Kálmán: Ki a legény a csárdá-

ban. Bp. Jegyzők Orsz. Árvaház-Egyesülete. 
Hudy Irma: Dorrit színséznő lesz. Bp. Eggenberger. 
Karinthy Frigyes: Megmagyarázom a bizonyítványom. Bp. 

Színházi Élet. 
Kiss Gyula: A csapda. Bp. Fehér Kabaré Könyvtár. 
Liptai Imre: A község dolgában. Bp. Színházi Élet 
Margittay Imre: Kékszakáll. Bp. Fehér Kabaré Könyvtár. 
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Bp. Színházi Élet. 
Cz. Nemes Gyula—Tary Mihály—Zách István: Tabáni 

orgonák. Bp. Színházi Élet. 
Somlay Károly: Kata néni libát vesz. Bp. Eggenberger. 
Szőllősi Zsigmond: Az orr. 
Szunyogh Árpád: Auguszt, a bohóc. Bp. Vidám Mono-

lógok. 
—• — Hun az eszöd, I s t ó k ? ! . . . Bp. Kókai L. 
Török Rezső: Juhászlegény, szegény juhászlegény... Bp. 

Kókai L. 
—• —- Testamentom. Bp. Színházi Élet. 
Vaszary János: A bunda. Bp. Színházi Élet. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Dr. Nevelős Gyula: Népművelési gondolatok a tanév ele-
jén. — Balogh Béla: A cserkészapród-mozgalom és 
a népiskola. — Molnár János : Magyar lélekkel. — 
Jeszenszky Sándor: A keskenyfilm és az amatőrök. — 
Drozdy Gyula: A gyermek intelligenciájának vizsgálata. 
— Dr. Dénes Szilárd: A mult elképzel tetése az iskolába 
lépő gyermekkel. — Székelyné Solymos Bea: Űj korszak, 
új mentalitás. — Siklósi Béla: A hivatástudat fejlesztése. 
— Gyakorlati pedagógia: Szíjj Béla: A jobbra dűlő vonal. 
— Hazai és külföldi tanügyi lapokból: A nagy átalakulás 
és nevelés. — Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi 
irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — Hírek. 
— Tanügyi naptár. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LÖRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egvetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

RIGYÁC kántortanítói állására hirdetett pályázat ha-
tárideje szeptember 21-ig meghosszabbíttatik. (442.) 

PENÉSZLEK görögkatolikus egyháza pályázatot hir-
det egy tanítói (tanítónői) állásra. Határidő három hét. 
Válaszbélyeg. (430.) 

CIKŐ (Tolna m.) rk. egyházközségi képviselőtestülete 
október 5-ig pályázatot hirdet kántortanítói állásra. La-
kás természetben: 4 szoba, 2 konyha, 2 kamra, 1 pince, 
gazdasági épületek, konyhakert. Helyi javadalma: 123 
egység, 127 aranykorona, összesen 3597 pengőben van 
megváltva, 1 egység 27-84 P-vel számítva. Ezenkívül 
70-72 P ismétlőokt. díj. A képviselőtestület megtette a 
lépéseket, hogy az egység 21 pengővel számíttassák. Köte-
lességei díjlevél szerint. Német nyelvtudás szükséges. Kán-
torpróbára a három egyh. hatósági jelölt külön meghívót 
kap. Kommün alatti magatartás igazolandó. Pályázati 
kérvények a cikói plébániahivatal címére küldendők. (438.) 

ABONY rk. egyházközsége nyugdíjazás folytán megüre-
sedett férfltanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése ál-
lamsegéllyel kiegészítve törvényszerű és természetbeni la-
kás. Pályázati határ idő: szeptember 15-től számított 21 
nap. A megválasztott osztálytanító köteles a szorosabban 
vett hivatásbeli teendők mellett a helybeli kántort szükség 
esetén helyettesíteni, szívgárdát vezetni és iskolán kívül 
is a rk. egyesületi és karitatív tevékenységben résztvenni. 
Állás az egyházhatósági jóváhagyás után azonnal elfog-
lalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvények Plébániai 
Hivatal, Abony, Pest megye, címre küldendők. (448.) 

ALAP (Fejér m.) református iskolaszéke távozás foly-
tán megüresedett férfi kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés a törvényszerinti. Kötelessége tanítani az 
I—VI. osztályt és a belmissziói munkában való tevékeny-
ség. Pályázati kérvények válaszbélyeges borítékkal a pá-
lyázat megjelenésétől számított három hét alat t Ref. Egy-
ház címén küldendők. (445.) 
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M O G Y O R Ó S S Y GYULA 
B t x U p u « V I I I , Rákócxl 'át 71 

A l j t f y i t t ingyen. Tineróknek 10*/, fngedm «. |llt. 

AJÁNLAT ISKOLÁK ÉS TANÍTÓNŐK RÉSZÉRE! 
60 napi bizományi elszámolásra választékul kész-

séggel küldök iskolai kézimunkákat. 
Elemi iskolák részére előírt s z á r é s k e r e s z t ö l t é -

s e s t á l c a k e n d ő k , f u t ó k , a s z t a l t e r í t ő k , k o n y h a i 
k é z i m u n k á k , e l ő h ú z o t t s f e s t e t t g o b e l i n p á r n á k , 
kötő - , h o r g o l ó - é s h i m z ő f o n a l a k . 

Magyaros kézimunkákat, melyeket a f ő v á r o s i is-
k o l á k b a n m á r b e v e z e t t e m , í r á s o s , b u z s á k i , s á r -
közi stb. mintákkal előrajzolva és megkezdve, — 
küldöm. — Áraim igen jutányosak. — Isko láknak 
t a n í t ó n ő k n e k az árakból 10% k e d v e z m é n y . 

Rendeléshez igazgatósági jóváhagyás szükséges. 
N E M E S J Ó Z S E F 

kézimunkaüzlete . Alapítási év 1910. 
B U D A P E S T XI, H O R T H Y M I K L Ó S - Ü T 15. 

HAJDŰBAGOS ref. iskolaszéke pályázatot hirdet nyug-
díjazással megüresedett kántortanítói állásra. Helyi java-
dalom 23-40 q rozs, 19-5 kat. hold föld, kétszobás lakás, 
stóla, azaz 56 értékegység. Kötelesség az iskolaszék által 
kijelölt osztályok (jelenleg V—VI.) vezetése, kántori az 
ET. I. t.-c. 49. § szerint; egyházi és belmissziói munkák, 
iskolánkívüli népművelés, ismétlőiskola. Pályázati határ-
idő szeptember 28. Kántorpróba szeptember 29. Az állás 
választás után azonnal elfoglalandó, a lakás csak novem-
ber 1-én. A pályázati kérvény az összes, legújabb keletű 
mellékletekkel ós válaszbélyeges borítékkal ellátva kül-
dendő. Költségmegtérítés nincs. Utazás, költözés saját 
költségen. Ref. iskolaszék, Hajdúbagos. (446.) 

TÓALMÁS (Pest m.) róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett V I I I . tanítónői 
állásra. A választás a kultuszminiszter rendelete és az egy-
házmegyei hatóság hármas jelölése szerint történik. Csak 
nőtanítók pályázhatnak. Javadalma állami segélyből nye-
rendő segédtanítói fizetés. Lakás természetben vagy lakás-
pénz. Pályázati határidő a megjelenéstől számított 15 nap. 
Kérvények válaszbélyeggel az Iskolaszéknek, Tóalmásra 
küldendők. (432.) 

HÉREG rk. egyházközsége a Nemzetnevelés szeptember 
1-i számában megjelent hirdetését azzal bővíti ki, hogy a 
létszámcsökkentések során nyugdíjazott, valamint az egy 
évet igazoló kisegítő kántortanítók előnyben részesülnek 
— azaz: vonatkozó rendeletek betartatnak. Többek meg-
kérdezésére: helyi jelölt is pályázik. (443.) 

SZENTETORNYA község iskolaszéke pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett egyik elemi isko-
lai tanítói állásra. Fizetés törvényes, államsegéllyel ki-
egészítve; lakás természetben. A kérvényhez eredetiben, 
vagy közjegyzőileg hitelesített másolatban csatolandók: 
tanítói oklevél, működési, születési, az állampolgárságot 
s családi körülményeket igazoló orvosi bizonyítvány, az 
esetleg különös képességeket és egyéb figyelembe vehető 
körülményeket igazoló okmányok. Igazolandó a kommu-
nizmus alatti magatartás községi bizonyítvánnyal. A lét-
számcsökkentés miatt nyugdíjazott s a legalább egyévi 
kisegítő-tanítói működést igazoló, jó oklevelű pályázók 
előnyben. Kérvények e hirdetés megjelenésétől számítva 
3 héten belül a községi iskolaszéki elnök címére külden-
dők. (431.) 

SÁRRÉTUDVARI községnél nyugdíjazás folytán meg-
üresedett államsegélyes községi óvónői állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalma a községtől: kezdőfizetés 90%-a, 
10% államsegély, 2 szoba, konyhából álló természetbeni 
lakás. Kellően felszerelt kérvények, politikai megbízható-
ság igazolásával jelen hirdetésnek a lapban történő meg-
jelenésétől számított 3 hét alatt nyújtandók be az óvoda 
felügyelő-bizottságához címezve, a községi elöljáróságnál. 
Óvodafelügyelőbizottsági elnök. (450) 
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A napokban j e l e n i k meg 

BENE: 
MAGYAR TANÍTÓK ÉVKÖNYVE 

AZ 1935136. ÉVRE. 

^Va D egészvászonkötésben j ' — L 

DANTE KÖNYVKIADÓ 
Budapest VI, Ó=utca 27. szám. 

ALSÓKÖNÖK ev. leányegyházközség nyugdíjazás foly-
tán megüresedett egytanerős kántortanítói állására pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: 35 értékegység és állam-
segély. Kötelességek díjlevél szerint. Ev. kántorképesítő-
bizottság előtt szerzett kántori képesítés és a német nyelv 
bírása is szükséges. Kezdőtanító egyelőre csak segédtaní-
tói minőségben alkalmaztatik. Az érvényes rendelkezések 
szerint előnvben részsítendők előnyben részesülnek. A pá-
lyázatok a VKM. 69.870/1933. VI. sz. rendeletének meg-
felelően szerelendők fel. A pályázati határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított három hét. Válaszbélyeggel el-
látott pályázatok a szentgotthárdi ev. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (449) 

DRÁVASZENTES róm. kat. egyházközségének ta-
nácsa a lemondás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: 3 szobás lakás mel-
lékhelyiségekkel, 10 kat. hold 506 négyszögöl szántóföld, 
2 kat. hold 341 négyszögöl rét, 241 négyszögöl szőlő, 
1464 négyszögöl kert, 12 q búza munkaváltság, 10 mérő 
rozs, 5 mérő búza lélekgabona, 13 pengő 87 fillér lélek-
pénz, 4 öl hasábtűzifa, 10 darab állatra legeltetési jog. 
Ismétlőoktatásért 40 pengő 50 fillér. Stóla. Értékegység 
48. Többi államsegély. A javadalom után az adót a ta-
nító fizeti. Kötelessége díjlevél szerint. A kérvények be-
adásának határideje a hirdetés megjelenésétől számított 
három hét. Választás a püspöki hármas jelölés alapján 
történik. Korteskedés kizárva. Csak kántori oklevéllel 
bírók pályázhatnak. Kérvények felbélyegzett válaszbélyeg-
gel ellátva Huber Gyula apátplébánoshoz Barcsra, So-
mogy megye küldendők. (451) 

NYÍREGYHÁZA rk. egyháztanácsa a lap szeptember 
1-i számában hirdetett pályázat határidejét szeptember 
22-ig meghosszabbítja. (437.) 

PUSZTAFALU ref. egyháza kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet, e lap megjelenésétől számított 21 napi 
határidővel. Javadalma 21 értékegység és megfelelő ál-
lamsegély. Kötelességek: elemi és ismétlőiskolások taní-
tása ; kántori teendők, énekkar vezetése, belmissziói mun-
kánál segédkezés, ha lelkész a filiában végez, szószéki 
szolgálat, önköltségem bemutatkozás kívánatos. Az állás, 
a választás jogerőre emelkedése után azonnal elfogla-
landó. Kérvények ref. lelkészi hivatal címére (Pusztafalu, 
u. p. Füzérkomlós)' küldendők. (452) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligetúutca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min» 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

Október hó l*én jelenik meg új kön* 
tösben, új szerkesztési formában az 

IFJÚSÁG 
E Z E L Ő T T 

ÚJ MAGYAR VETÉS 
ifjúsági hírlap első őszi száma. 
A lapot iskolák, ifjúsági egye* 
sületek számára a m. kir. vallás* 
és közoktatásügyi miniszter úr 
27345/1933. V. szám alatt kelt 
rendeletében ajánlja. 

IFJÚSÁG 
a nemzetnevelés nagy céljait szol* 
gálja. Mindkétnembeli ifjúság 
megtalál benne mindent, amit 
keres és ami neki való. Megjele« 
nik napilapformátumban heten« 
ként és hűségesen beszámol mind* 
arról, ami 7 nap alatt égen, földön, 
levegőben, vizén és víz alatt tör« 
ténik. A lap tartalma: ifjúsági moz< 
galmak, vidéki sport, tudományos 
búvárkodások, technika, háziipar, 
szépirodalom, fakadó rügyek, mű* 
kedvelőíszínház, cserkészek, le« 
venték, falusi és városi ifjúság, 
kedély és humor. 

F ő s z e r k e s z t ő : 

D R O Z D Y G Y Ő Z Ő 
o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő . 

S z e r k e s z t ő s ' é ' g és k i a d ó h i v a t a l : 

BUDAPEST V, PERCZEL MÓR-UTCA 4. 

Minden magyar tanító legyen 
munkatársunk! Kérjük kartársa= 
inkát, szíveskedjenek egy levelező« 
lapon közölni az IFJÚSÁGGAL, 
hogy a gazdasági és ált. irányú 
továbbképző iskolák, levente= és 
sportegyesületek számára hány 
mutatványszámot küldjünk. 

Vidéki sporttudósítókat keresünk! 
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EjQ&Ouis&i 
magyaros formaruhák néhány ízléses — iskolák által 
elfogadott — modelljét mutatja be a m. t. Tantestület 
Tagjainak az ország legnagyobb keresztény üzlete: 

N&gyko-tácóy, tMX&ewkó' 
Budapest IVt Petőfi Sándor - utca 3• szám 

1 formaruha sötétkék la. gyapjúszövetből, 10 éves nagyság 4 8 " ™ 

£ , sötétkék la. gyapjúszövetből, 80 cm nagyság . 3 5 - 3 0 

3 sötétkék, la. gyapjúszövetből, 10 éves nagyság. 

4 sötétkék, la. gyapjúszövetből, 11 éves nagyság . 

5 sötétkék, la. gyapjúszövetből, 90 cm nagyság . 

6 sötétkék la. gyapjúszövetből, 8 éves nagyság . . 

4 5 - 6 0 

4 6 " -

4 6 - -

4 4 - -

Minden intézet előírásos formaruháját méret után 
elkészítjük és teljes felszerelését a legolcsóbban szál-
lítjuk. Magyaros f ormaruhatervekkelt intézetek ré-
széret a legnagyobb készséggel szolgálunk. 

A m. t. Tantestület Tagjainak folyó-

számlahitel vagy 5 % pénzt, engedm. 

A fent i á r a k l é n y e g e s e n c s ö k k e n t h e t ő k , h a a f o r m a r u h á h o z m á i od: v a g y h a r m a d r e n d ű a n y a g o t h a s z n á l u n k . 
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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 

REMÉNYINÉL Ä ' V . ^ o . 
A Zeneműveszeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . sz . á r j e g y z é k e m e t . 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

CSERÉLNÉK azonnal világíővonalmenti nagyváros bel-
területi iskolájától, — Pestkörnyékre, vagy városba. Költ-
ségeket megtérítem. „Belterületinek" — kiadóhivatalba. 
(447.) 

REF. FELEKEZETI osztálytanító fővonalmenti nagy-
községből, Miskolc közeléből cserél azonnal csakis községi 
férfitanítóval, hasonló nagyközségbe. „Községi" jeligé-e 
a kiadóba. (453) 

„Cserélne ref. 
horváti." (454.) 

kántortanító. Értékegység: 12. Erdő-

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

ISKOLAPADOKAT ÉS TORNASZEREKET 

szépet, jót, olcsón 
FULLÉR ISTVÁN VÁLLALATÁNÁL, BAJA 

CHIKAGÓI harmónium, 10-regiszteres, oktávkoppler, 
jókarban, háromszázötvenért. VIII, Nagytemplom-u. 21, 
I. em. 10. (444.) 

OKLEVELES kántortanító, esetleg ellátásáért és némi 
zsebpénzért is, elmenne helyettesnek, nevelőnek vagy iro-
dába. Cím a kiadóban. (440.) 

B A R A K O V I T S J Á N O S 
müorgor iaépl tö 
Rákospalota, Pázmány.út 7 2. 

Ű J O R G O N Á T 
átép í tést , homlokzat i s ípokat , 
m i n d e n n e m ű javí tást a teg-
m é r s é k e l t e b b i r o n vállal. 

TANÍTÓ, kántori képesítéssel, szerény díjazásért he-
Ivettesnek vagy nevelőnek elmenne. Cím a kiadóban. 
(436.) 

CSERÉL tanyai állami tanító hegyvidékre vagy vá-
rosba. Községivel is. „Reformátussal." (441.) 

Olvasóink Heveimébe ajánljuk az 

O P E R A 2 0 N G G R A T E R K E T , 
hol tanítók t L Ő L E G NÉLKÜL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P IANINÓKAT. 

B u d a p e s t , Erz* ébet 'körút egy . 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerez* 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

Számolástanítás az elemi iskolában. Irta: Bene Lajos. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tájékoztatások, 
tanítások és tanítási vázlatok a tananyag módszeres fel-
dolgozására, hogy erős számképeket, tiszta fogalmakat 
nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyor-
san és biztosan tudjanak számolni. Számolástanítás az I. 
osztály részére 1 P 20 fill., a II., III., IV., V—VI. osztá-
lyokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az egyes füzetek 
árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénz-
tári csekkszámlára beküldi, annak a szerző a kívánt köny-
vet bérmentesen megküldi. (404) 

KARTARSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

Hálók 
ebédlők 

uriszobák 
kombinált berendezések 

BUDAPESTI 
B Ű T O R S Z A L O N B A N 
B U D A P E S T VIII, BAROSS-UTCA 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
ANDRÁSSYsÚT 15. SZAM 

Az ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniunikísérettel. 
Leszállított áron 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előleges beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91.) 
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DEMENY IMRE O R G O N A - ÉS H A R M Ó N I U M Í P Í T Ö 

B U D A P E S T VI, LÁZÁRsUTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
ép ítését, javítást, hangolást 
m é l t á n y o s á r o n vá l la l . 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! 

elsőrangú kivitelben, 
állandóan raktáron. 
Kérjen árjegyzéket! 

NÉPMŰVELÉSI VEZÉRKÖNYVEK. 
Iskolánkívüli népművelési előadásokra alkalmas vezér-
könyvek: Pass László volt kölesdi (Tolna vm.), most 
debreceni evang. lelkész, tanügyi esperes „NÉPMŰVELÉSI 
ELŐADÁSOK" című vezérkönyvének I. és II. sorozata. 
A II. sorozat tartalma: Bevezetés, Az emberi ész ereje, 
Az emberi akarat ereje, A becsület, A lélek halhatat lan-
sága, Jobb a békesség!, Nyelvében él a nemzet, A magyar 
nóta, Anyák ünnepén, Az egyke, Az iszákosság, A tüdő-
vész, A vitaminok, A fényűzés, A takarékosság, A magyar 
munkanélküliség, A magyar munkavédelem, A kommuniz-
mus csődje, Lesz még kikelet!, Miért olcsó a búza?, Az 
egyöntetű termelés, Küzdelem a szárazság ellen, Az istálló-
trágya és műtrágya, A talajbaktériumok, A gazdasági 
növénynemesítés, A fásítás haszna, Az angol hússertés, 
Az okszerű baromfitenyésztés, A kukorica-többtermelés 
szabályai, A végrendelet, Az özvegyi jog, A köteles rész, 
Hagyatéki illetékek, Vallás és közgazdaság, Júdás vége, 
Széchenyi harangja. Ezen II. sorozat ára fűzve 5 pengő. 
Az I. sorozatból, melyben 32 kész előadás van változatos 
tárgyakról, fűzve szintén 5 pengőért kapható még néhány 
példány. Rendelésnél sorozatonként 20—20 fillér portót 
kér a szerző. A vezérkönyv a pénz előzetes beküldése 
mellett megrendelhető a szerzőnél: Pass László tanügyi 
esperes, evang. lelkész, Debrecen, Miklós-utca 3. szám. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium ezeket a vezér-
könyveket besorozta a népkönyvtári könyvlajstromba, 
mint megrendelhető, alkalmas könyveket. Tanítói könyv-
tárak részére hasznos segédkönyvek a népművelési 

munkában. 

NAGY, kilencregiszteres harmónium jutányosán eladó. 
IX. ker., Rákos-utca 6, I . 16. (433.) 

AMERIKAI orgonaharmónium 360-ért eladó. Práter-
utca 8, földsz. 1. (434.) 

CSERÉLNÉK katolikus tanítóval többtanerős, lakbéres, 
mellékessel bíró — ezenkívül évente ingyen tüzelő — 
ipari, hegyvidéki, jó helyemről családi okból; többtanerős, 
de méhészkedésre szintén alkalmas helyre. „Mielőbb" 
jeligére. (435.) 

SZLEZAK 
h a r a n g -
• • _ »» 

onto-
m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepánsu. 

80. szám 

Saját házában 

RÁFAEL 
K É S Z Í T : 

új harangos 
kat, harangs 
vaskoronákat 

és vass 
állványokat, 

repedt harans 
gokat újra át» 
önti legjutá* 

nyosabt) 
árban. 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem díjmentes költségvetést. 

ALLAMI TANITÓPAR cserél pestkörnyéki, szépfek-
vésű dunamenti nagyközségből alföldi, dunántúli, vasút-
inenti községbe. Ugyanonnan állami óvónő alföldi község 
vagy városba. Gáspár, Dunabogdány. (439.) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabntorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20 = 22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

Mielőtt őszi- és téli ruhaszükségletét 
beszerezné, keresse fel a 

. TRIBON 
RUHAZATI R.T.-ot 
B U D A P E S T V I I I , Ü L L Ő I - Ú T 14 

Tel.: 39-2-85 és 31-2 97 

Az ország egyik legrégibb és legnagyobb 
ruházati intézete, ahol 

mérsékelt árak és 
legkedvezőbb fizetési 

feltételek mellett a 

legmegbízhatóbb 
j m n ^ ő s é ^ ^ r ú M c a g / a 

Előleg nincs, a szeptem= 
ber havi vásárlás első 
részlete csak november 
hó 1= én esedékes 

Mintákkal készséggel szolgálunk, v. megbízottunk 
kat a mintagyüjtemény bemutatása végett kiküldjük 

ORSZÁGH LÁSZLÓ 
az Országh Sándor és fia kir. udv. mű-
orgona és harmoniumépítő cég utóda 

RÁKOSPALOTA, 
BOCSKAY-UTCA 162/a 
Vállal bármilyen rendszerű új orgonákat, 
átépítéseket, homlokzatsípokat, javításokat 
L E G J U T Á N Y O S A B B A N . 
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MEGJELENT! 
A 

K I R Á L Y I 
M A G Y A R • 
E G Y E T E M I 1 I 
N Y O M D A I I 

I I l e g ú j a b b ö s s z e f o g l a l ó 

K Ö M V W — 
J) 
Minden érdeklődőnek készséggel 
megküldi ingyen és bérmentve a 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Budapest VIII , Múzenvkörút 6 

Ú j d o n s á g ! 
PERLAKY LAJOS a rádióból 
is közismert író legújabb kötete 

Emberek 
és ideálok 
címmel megjelent. 
Lelki napfény, törhetetlen hit, 
költészet és írásművészet össz= 
pontosul ebben a könyvben, mely 
a modern kultúrember lelkisé« 
gének mozaikképe. 
A könyv tárgyához méltó mű« 
vészi kiállításban jelent meg. 

Á r a 3 " — p e n g ő . 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
KIADÓHIVATALA 
Budapest VIII, Múzeumíkörút 6. 

DR. RÓZSA DEZSŐ-FÉLE 

GYAKORLÓ KÖNYVEK 
AZ IDEGEN NYELVEK TANULÁSÁHOZ ISKOLAI ÉS MAGÁNHASZNÁLATRA 

Könyvet kiegészítenek, nyelvtant összefoglalnak, nyelvi sajátosságokat nyuj« 
tanak, füzetet pótolnak és a nyelvtani anyag megrögzítését előmozdítják. A 
nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter úr 2454/1935. ein. számú 
rendeletével iskolai használatra ajánlotta. 

Német Angol Francia 
1. Igeragozás. 1. Igeragozás. 1. Melléknév. Névmások. 
2. Névragozás. Viszonyszók. 2. Viszonyszók. Igevonzatok. Igeragozás. 
3. Igevonzatok. 3.1 Igék, különféle 2. Igeragozás. Igevonzatok. 

• 4 . j szerkezetekkel. 
Ára 1-60 P Ára 1 8 0 P Ára 1'20 P 

Német helyesírás füzetei 1., 2. Ára 80 f. 

LEGGYORSABBAN MEGTANULJA A NYELVEKET A DR. R Ó Z S A - F É L E 

KARTON-NYELVTANOKBÓL 
Eddig megjelentek : 

N É M E T (alaktan és nyelvi sajátosságok) Ára 1*50 P. F R A N C I A Ára 1'20 P. 
A N G O L Ára 1'20 P. O L A S Z Ára 1'20 P. 
Társalgó gyakorlatokkal, kimerítő, áttekinthető nyelvtannal. 
Megrendelhetők a 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadóhivatalában Budapest VIII, Múzeum-körűt 6 
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LgjLjdh&ejH, ioYLÜbó, setn nÁ&kMőjzÁetí 
hivatásának legfontosabb segédeszközeit, a 

* 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk a tantárgyak 
tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység tervezetét részletes 
kidolgozásban, mintatanításokban. 

A Vezérkönyveket a nagyméltóságú vallás» és közoktatásügyi Miniszter Úr 
megbízásából a legkiválóbb pedagógusok írták s az Országos Közoktatási 
Tanács felülvizsgálta. 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszállt' 

ára tott ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3-— 2-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás . . 4-— 2-60 
ií. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 6-40 4-60 
í. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6-— 6-— 
7. Berwaldszky—Tschcik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a III . osztályban 10-— 6-80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 7— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 3-20 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III . oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. 

számára, részletes tanmenettel és részletesen kidolgozott minta-
tanításokkal 7'— 

f 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 
részletfizetésre rendelheti meg a Vezérkönyveket , 
olyként, hogy 20' — pengőt kitevő leszállított áru megrendelés esetén , a 
havi részlet 2 — pengő, 20'— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka! 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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közismert legjobb O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K 
ház-, dalárdák-, iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A buda i Marg i tAídfő tő l a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönye im: „Harmonhör l " . Te le fonszám: 51 -6 -52 . 

• 1 
• . ANNO DOWN: 1K< • ^m XSSHéci JUSZTINJÁN BIBOFOS Hcrcor.- • 

• k d n / Í R S B Í B E L T a p á t p í í m m • 
• OimfHA FERENC ríPOLCÁRffiSTO" • 
W os.strécz jENd Pói.0ájwct» 1 
W ' ««RCZEt, JEN« KEOYUK TWKä««.,1 f ««OTAM LAjOI 

' «wäre» «cHcs-röwBos K&KM«^ 

^»ocsssrair u Á-KcjvctiTt-ir.' 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Haranglábigyár 
Harang* 

felszerelés 

^ 3 

(Budapest-belvárosi főplébánia*templom részére készített 2400 kg=os 
„Polgármestereharang", melyet 1928 november 25*én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű• 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon mgv arany• 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerölevél 1 
Költségvetéssel díjmentesen szolgíl / Előnyös fizetési felféte 

Csak legújabb kiadású 
modern falitérképeket vegyünk! 
A M. Kir. Állami Térképészet kiadásában meg-
jelent új falitérképek ára vászonra vonva, lécekkel: 
Magyarország nagv iskolai politikai lalitér- p 

képe. Nagyság 130 X 190 cm 26"— 
Magyarország új plasztikus hatású hegy-vlz-

rajzi lalitérképe. Nagyság 116 X 169 cm . 28 — 
Európa legújabb politikai falitérképe. Nagv-

eág 129 X157 cm 26-— 
Eorépa új plasztikus hatású hegy-vlzrajzi 

lalitérképe. Nagyság 129 X 157 cm . . . . 28 — 
A föld képe féltekékben. (Planiglobus.) 

Plasztikus hatású ú j falitérkép. Nagyság 
121 X 170 cm 26"— 

Valamennyi térképet Kogutowicz Károly dr. egye-
temi tanár tervezte. 

KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSE 
a M. Kir. Állami Térképészet főbizományosa 

B U D A P E S T IV, K A M E R M A Y E R KÁROLYsU. 3 

A tanítóság régi, kedveit bevásárlőhelye 
LUKÁCS B Ú T O R Ü2LETE 

Szolid árak. j ó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány -utca 30. Telefon. 4 1 - 9 - 0 4 . 

L O P O f G Y U L A S & t f f i , 
Iskolapadok.Tornaszerek. 
Játszótéri berendezések, 
tennisziitők és hajlított 
sportcikkek 

T e l e f o n : 62-5-05 . 

SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG, ES 
ERCÖNTÖDE 

VÁRADI MIKLÓS 
orgonaépítő 

Rákospalota, Damjanichsu. 14. 
(Saját ház.) 

Készítek nemeshangú orgonákat 
és harmóniumokat a legújabb 
rendszer szerint. Átalakításom 
kat, bővítéseket, hangolásokat, 
homlokzatsípokat a legmérsé* 
keltebb áron. Árajánlat díjtalan. 

F f ^ t i r n szállítja s olcsóbban a miniszt. ajánlott és többszörösen 
E I « t l l l U kitüntetett 40 éves cég, a mély fekete, tartós, használat» 
kész és szabadalmazott 

I S K O L A T Á B L A MÁZAT. 
Egy Ví bádog 6/4 kg 4—6 isk. táblának P 8 — 

» »/2 » 3/4 » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamáz«ecset, lapos 4'%os » 2*30 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » — 9 0 

Láda, szállítólevél » —-40=tól feljebb 
Ú j mázolási és vonalzási utasítással. 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Iő=utca 60. 

22.814. — 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 ő r ú t 6. ( F . : T h i e r i u g R i c h á r d . ) 

B Í R Ó S Á N D O R 
m i s k o l c i i g a z g a t ó - t a n í t ó , s z l ö j d 

tanfolyamvezetö 

SZLÖJD-
GYAKORLATOK 

papírmunkái 
az elemi iskola I—IV. oszt. részére 

11.804-932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 



H Ó D O L A T P Á Z M Á N Y S Z E L L E M É N E K 
A Pázmány Péter=tudományegyetem alapításának háromszázados évfordulója 

írta : Drr GYULAI Á G O S T 

3 ) 0 5 7 ' 

68. ÉVFOLYAM. 19. SZÁM. 1935. OKTÓBER 1. 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S 1 8 T A J É K O Z T A T Ö 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca t6. (Magyar 
•^királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 26-8-18. 

T ^ I A D Ó H I V A T A L : Kiri 'yi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VI I I . ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ő F I Z E T É S egész évre 9'6o P, negyedévre 3'4o P. Exyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék (öl. Előfizetés a kiadóhivatal dmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

t J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
120 P. ' / , oldal 70 P , '/< Oldal 40 P, 
>/g oldal 20 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal cfmére elő; e fizetendők. 

A közelmúlt napokban nagy magyar ün-
nepre gyülekeztek a magyar fővárosban az 
egész világ legfelsőbb tudományos intézetei-
nek, egyetemeknek és akadémiáknak küldöt-
tei és képviselői. Annak a magyar egyetem-
nek alapítása és háromszázéves fönnállása 
volt az ünneplés tárgya, melyet a századok 
viszontagságai és a történelem viharai köz-
ben, sajnosan megszűnt, előző hasonnemű 
magyar kísérleteknek, Nagy Lajos, Zsig-
mond és Mátyás királyaink középkori in-
tézményeinek, a pécsi, óbudai és pozsonyi 
egyetemek korán elenyészett nyomdokain 
Pázmány Péter, a bíboros esztergomi érsek 
Nagyszombatban, a felvidéki, várfalövezte 
ódon városkában alapított s melyet, miután 
több mint másfélszáz évvel ezelőtt az ország 
fővárosába átköltözött, a nemzeti kegyelet 
újabban alapítójáról hivatalosan is Páz-
mány Péter Tudományegyetemnek neve-
zett el. 

A tudomány külföldi nagyjainak díszes 
sorai mellett hálás emlékezéssel állott a Páz-
mány Péter Tudományegyetem ünnepi ol-
táránál a magyar állam és a magyar társa-
dalom illetékes képviselete, lélek Ben pedig 
bizonyára az egész magyar nemzet, mely az 
egyetem alapítása óta eddig eltelt évszáza-
dok folyamán, kétségtelenül nem csekély 
mértékben a jubiláló nagy nemzeti intéz-
mény hatása alatt a műveíődés magas szín-
vonalára emelkedett, — mindannyian, ide-
genek és honfiak, annak tudatában, hogy 
alig van a magyar művelődés történetében 
esemény, mely nagyobb és általánosabb ha-
tással lett volna szellemi életünk fejlődésére. 

A nemzeti élet tényezőinek sorában, me-
lyek, ha személy szerint nem lehettek is je-
len valamennyien a lélekemelő ünnepélyen, 
szívvel-lélekkel részt vettek az örömteli ün-

nepi érzésekben a magyar tanügy munkásai 
és a magyar művelődés barátai, mert ők 
azok, kik elsősorban megérezték ennek a 
szinte családi ünnepszámba menő évforduló-
nak nagy nemzeti és nemzetnevelői jelentő-
ségét. 

Méltán gondolunk hát ebben az ünnepi 
esztendőben büszke önérzettel mi, magyar 
tanítók és nevelők is arra a korszakot alkotó 
nagy személyiségre, ki a magyar történelem 
viszontagságos századainak egyik legsöté-
tebb és legfájdalmasabb szakaszában, a tö-
rök hódoltság szomorú éveiben, a politikai-
lag három részre szaggatott és lelkileg is 
megtépett ország romjai közepette megal-
kotta késő századokra is kiható legnagyobb 
kulturális művét, első maradandó s a XIX. 
században teljesen fölvirágzott egyetemün-
ket, nemzeti kincsünket és büszkeségünket. 
S hálás kegyelettel, a hódolat koszorújával 
kezünkben járulunk mi is a legjobbjaink és 
legnagyobbja ink közé tartozó bíboros főpap-
nak nagy emlékéhez, megértve nevezetes al-
kotásának s a benne nyilvánuló, szinte sors-
döntőén elhatározó művelődési akaratnak 
nagyszerűségét. 

A Pázmány Péterről szóló gazdag tudo-
mányos irodalomnak nagy terméséből, mely-
nek első zsengéi sok-sok évtizedre nyúlnak 
vissza, magasan kiemelkedik az az ünnepi 
beszéd, mellyel az egyetem ezidei jubiláris 
esztendejének nagynevű rektora, Ivornis 
Gyula, az 1935—36-os ünnepi tanévet meg-
nyitotta. Egy nagy tudósnak és nem kisebb 
kultúrpolitikusnak teljes fölkészültségével, 
mélyrehatóan és művészien ő jellemezte leg-
először teljesen pragmatikus megértéssel 
Pázmány művelődési szellemét. Világosan 
megláttatta azokkal, kik e remekbe készült 
tanulmányt élő szóban hallhatták, azokat az 

ESTETFB! ÉWJÍ8 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK! 
1±J 1 
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értékes forrásokat, melyekből Pázmány Pé-
ter lelkében e nagyszerű alkotás, a nagy-
szombati egyetem alapításának eszméje fa-
kadott. Az ünneplő rektori beszéd részlete-
sen kifejtette Pázmány vallásos értéktuda-
tánák kútfői jelentőségét, bemutatva, hogy 
a bíboros egyházfejedelem a nyugati nem-
zetek magasszínvonalú kultúráját látva, 
mennyire fájlalta a magyarság egy maga-
sabbrendű művelődési központjának hiá-

A reformáció századának nyolcvanas évei-
ben már szinte úgy látszott, hogy a magyar-
ság elveszett a katolikus egyház számára 
s ezzel a magyar katolikus művelődés sorsa 
is menthetetlennek látszott. A XVI . század 
vége felé a protestantizmus már majdnem 
uralkodó vállássá lett az országnak éppen 
azokon a részein, ahol a legerősebb és a leg-
jellegzetesebb volt a magyar lelkiség, a nagy 
magyar Alföld rónáin és Erdély bércei kö-

Pázmdny Péter aláírja az egyetem alapító-levelét. 
(Temple Rudolf festménye.) 

nyát, egy egyetemét, hol olyan i f jak nevel-
kedhetnének, kik hivatva volnának az el-
hanyatlott magyar katolikus egyházat ú j ra 
föh irágoztatni s egyben az országot porba-
sújlott állapotából a szellem erejevei föl-
emelni. De bemutatta a rektori szózat a 
Pázmány lelkében élő források másodika-
ként nagy európaisága mellett erős magyar-
ságit is, mely a magyar nemzet fölemelésé-
nek, történelmi hivatása tudatosságának, 
szellemi világa s magasabbrendű művelő-
dési vágya kifejlesztésének eszményeiben 
ismerte föl a legfőbb értékeket. 

IIa Komis Gyula mélyreható fejtegetéseit 
tüzetesen átgondoljuk s Pázmány Péter lelki 
vonásai közül az említetteket a magyar nem-
zet történetének távlatába beállítjuk, kétség-
telenül megvilágosodik előttünk a magyar 
bíboros Ciceró egész kultúrpolitikájának 
jellege és tartalma. 

zött. A katolicizmus szinte csak lézengett 
egy-két szegényes központban. Még Nagy-
szombatban is bizonytalanul állottak a ka-
tolikus hit sáncai azokban a kölcsönös táma-
dásokban, melyeket a kiváló tehetségű Bor-
nemissza Péter protestáns prédikátor és a 
nagyszívósságú Telegdi Miklós katolikus 
kanonok egymás ellen intéztek. Alig volt az 
országban néhány száz fölszentelt katolikus 
pap, püspök pedig alig egy-kettő. Az eszter-
gomi érsekség sokáig betöltetlen volt; ami-
kor volt érsek Esztergomban, nem voltak se-
gítőtársai, kikkel együtt küzdött volna a 
protestánsok hatalmas akciói ellen. A je-
zsuiták betelepítésük után kezdetben egy-
általában nem, később is nehezen honosod-
tak meg magyar földön. Ezekben az idők-
ben, ilyen körülmények közepette született 
meg és nevelődött Pázmány Péter, a ma-
gyar katolicizmusnak megmentője és fejlő-
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dött a lelkének nemes forrásaiból fakadó val-
lásos értektudatnak és európai színvonalú 
erős magyarságának erejével a katolikus mű-
velődésnek újjászervezőjévé. 

Isten csodás kegyelmének kell tekinte-
nünk azt a felsőbb végzést, mely ebben a 
válságos korszakban Pázmány Pétert, a kor-
szak egyik legnagyobb fiát a magyar nem-
zetnek ajándékozta. Az erő és akarat hőse 
volt ő már ifjúkorától kezdve, midőn az 
idegen kultúrák magas színvonalának lát-
ványában s a magyar elmaradottsággal való 
összehasonlításának fájdalmas tapasztalatai-
val a gráci egyetem teológiai katedrájából 
elindulva, mint tudós teológiai író, szónok, 
hitvitázó, majd papnevelő és egyházszer-
vező, papi fejedelem és közjogi méltóság, 
államférfiú és diplomata, de egyben kul!úr-
politikus és iskolaszervező, úgy jelenik meg 
a magyar éleiben, a katolicizmus és a ma-
gyarság együttes fölemelésének reformesz-
méivel lelkében, mint másfélszáz évvel ké-
sőbb Bessenyei György, a nemzeti irodalom 
újjászületésének megindítója és újabb fél-
száz évvel azután Széchenyi István, a leg-
nagyobb magyar, az egész nemzetet átala-
kító tevékenységével. Amily nagyjelentősé-
gűvé vált Bessenyei tudóstársasági tervének 
megvalósítása Széchenyi István Tudomá-
nyos Akadémiájában s leghatékonyabb esz-
köze lett a „tudományos emberfő", a kultúr-
ember uralomrajutásának, olyan mérhetet-
lenül áldásos hatású intézménnyé vált Páz-

mány Péternek Nagyszombatban megalapí-
tott, később az ország fővárosába keriilt 
egyeteme, mellyel a legfelsőbb rendű kato-
likus kultúrát s további kihatásaiban a leg-
magasabb színvonalú egyetemes magyar 
műveltséget szervezte meg. 

Szellemharcai folyamán bármily ellentétes 
megítélésekben részesültek is Pázmány .Pé-
téi- törekvései életében s bármily különböző 
felfogások érvényesültek az eszmék és ten-
denciák küzdelmében azóta is, művelődés-
történeti jelentősége sohasem homályosult 
el. Mindenki mindenkor elismerte a kul túr-
tevékenységében rejlő érdemeket. Legfőkép 
elismerte mindig s elismerte most, három-
százéves fönnállásának jubiláris ünnepén az 
egész világ tudományos közössége Pázmány 
egyetemének nagy és korszakalkotó jelentő-
ségét a múltra és jelenre nézve egyaránt. 

Ezekben ,az érzésekben, a megbecsülés és 
tisztelet érzéseiben osztozik a magyar papok, 
jogászok s orvosok tízezreivel a magyar ne-
velők társadalmának, a magyar tanítói rend-
nek sokezernyi tagja is s büszke önérzettel 
fűzi az egész világ fényes ünneplő koszo-
rúihoz a hálás kegyelet élő fájának egy zöld 
levelecskéjét a Pázmány Péter-tudomány-
egyetemnek a magyar művelődés és tudo-
mányosság érdekében kifejtett háromszáz-
éves érdemes munkássága fölött és kegye-
lettel teszi le az elismerés pálmáját e hatal-
mas szellemi mű alkotója, a legnagyobb 
magyar egyházfejedelem dicső emléke előtt. 

H P R 4 I C I E R E D E : D O C T O R H O N O R I S C A U S A 
írta: KEMÉNY FERENC 

Azoknak a külföldi kitűnőségeknek sorában, 
akiket a Pázmány Péter Tudományegyetem 
a napokban tiszteletbeli doktorokká avatott, 
Spranger Edét egyik legelső hely illeti meg. 
Valljuk meg, hogy a budapesti Alma mater 
ennek a világhírű tudósnak kitüntetésével ön-
magát is megtisztelte. Mi magyar pedagógu-
sok pedig kétszeresen örülünk a neki jut tatot t 
magas elismerésnek, a legmagasabbnak, amely-
lyel a magyar tudományosság rendelkezik, 
mert mesterünknek tekintjük őt, akit a Magyar 
Pedagógiai Társaság már régebben tiszteleti 
tagjává választott. A Néptanítók Lapja ol-
vasóinak sem kell Sprangert bemutatni: e ha-
sábokon ismételten megemlékeztünk róla és 
korszakot alkotó munkásságáról. Ha most mégis 
néhány sort szentelünk neki, tesszük ezt az ün-
nepélyes alkalomból, hogy a magyar tanítóság 
és tanárhág nevében köszöntsük és nagyra-
becsülésünket külsőleg is kifejezésre juttassuk. 

Sprangert mint filozófust, mint pszichológust 
és mint pedagógust külön-külön kellene mél-
tatni. Személyében ez a szellemi háromság 
egyesül és egészíti ki egymást harmonikusan. 

A pszichológiának és a szellemtudományoknak 
Dilthey által megállapított életfilozófiai kap-
csolatából indul ki, amelyet Hegelre való 
világosabb vonatkoztatásokkal átfogó rend-
szerré szélesített. Legszélesebb körben a leg-
mélyebb hatást pszichológiai és pedagógiai 
munkáival és előadásaival váltotta ki. Megértő 
pszichológiája a személyiség egészére, struktú-
rá já ra alkalmazott értékvonatkoztatásokon épiil 
fel. A pedagógiát, mint tudományt, a kultúr-
filozófia_egyik önálló részének tekinti, amely-
ben három szempont érvényesül: a normatív, 
pszichológiai és a szociológiai. Mint a németek 
általában, ő is különös előszeretettel használja 
a kultúra elnevezést, alkalmazza fogalmát, 
amely egész rendszerét uralja. így kultúrfilo-
zófián a filozófiának azt az ágát érti, amely a 
kultúra tagozódását, rendjét, fejlődését és je-
lentését teszi probléma tárgyává. A kultúr-
pedagógia régebbi, főleg herbart i felfogásával 
szemben, amely szerint a pedagógia tudomá-
nyos jellegét lényegileg a két segédtudomány-
nak, a pszichológiának és az etikának kapcso-
lata határozza meg — azt hangsxílyózza, hogy 
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a nevelési folyamat mindig valamilyen kultúr-
összefüggés egészébe illeszkedik bele, követke-
zőleg a nevelés elméletének a maga felépítése 
céljából valamennyi kultúrtudományt tárgy-
körébe kell vonnia.1 

Nagyszámú alapvető munkái és folyton bő-
vülő munkássága alapján a filozófus, pszicho-
lógus és pedagógus világosan áll előttünk, 
ámde e hármas megnyilatkozás és tevékenység 
szintéziséből kialakuló „Spranger, mint ember" 
a nagy nyilvánosság előtt jórészt ismeretlen — 

önmaga bizonyos szemérmes tartózkodást ta-
núsít saját személyét illetőleg —, jóllehet mun-
káiban bőven akadnak személyiségének meg-
ismerésére és méltatására alkalmas részek, 
adatok. Ez emberi vonatkozásban egy mosta-
nában megjelent tanulmánya egészen ú j oldal-
ról mutatja be Sprangert és felette érdekes és 
mély bepillantást enged lelki világába. Szel-
lemi birodalmának egy újabb állomásához, egy 
látszólag idegen területre érkezett: a legele-
mibb, mondhatnók legköznapibb tárgyat teszi 
szóvá, amelynek mindannyian részesei va-
gyunk, amely a bölcsőtől a sírig kísérve, egész 
életünket befolyásolja és amely mellett mind-
ennek ellenére hol közönyösen, hol tehetetlenül 
haladunk el: az egészség és a betegség mellett. 

Spranger az orvostudományi szintézis és 

1 Mindkét meghatározás idézet Sprangernek két eredeti 
cikkéből, amelyekkel a Magyar Pedagógiai Lexikont le-
kötelező módon megajándékozta. 

világnézet kongresszusán „Az etikai mozzanat 
egészséges és beteg állapotban"2 címmel elő-
adást tartott, amelyben mélységes összefüggé-
seket derített ki ebben, első tekintetre a szel-
lemtudományoktól oly távoleső területen. Ám 
az ő átfogó elméjében, felfogásában, tárgyalá-
sában ez az olyannyira fontos emberi tényező 
közvetlenül érintkezik a pszichológiával: oly-
annyira, hogy „megértő lélektana" továbbfej-
lesztésének, kiszélesítésének tekinthető. Ezzel 
az igénytelennek látszó írásával, Paulsen kez-
deményezése után, a pszichológiát újból fel-
fedezte az egészség és a betegség számára és 
amire alig gondolt valaki, ra j tuk keresztül 
végzi lelki elemzését és tá r ja fel mélyenszántó 
fejtegetéseivel meggyőzően belső összefüggé-
seiket. Az életközelségnek az az alapgondolata, 
amely új pszichológiájának jellegzetes vonása, 
itt is mindvégig érvényesül: fejtegetései nem 
mozognak elvont fogalmaknak spekulatív lég-
körében, hanem az egész ember, az átfogó egész 
élet szilárd alapjain épülnek fel. I t t nem ki-
eszelt, tehetetlen, statikus gondolatokkal talál-
kozunk, hanem átélt, eleven, dinamikus kezdé-
sekkel, indításokkal, amelyek az olvasót együtt-
gondolkodásra buzdítják, együttérzésre kény-
szerítik és ezzel megtermékenyítik. A hatást, 
meggyőzést fokozza a közvetlenségből áradó 
ama benyomásunk, hogy a szerző az egészség 
és a. betegség etikailag telített egészen újszerű 
képeinek megrajzolásában saját életéből, élmé-
nyeiből is bőven merített. 

• 

Íme a klasszikus tanulmány gondolatmenete. 
Az ember eszményképét megrajzolni esak az 
életkörülmények figyelembevételével sikerül-
het. Az újonnan kialakítandó embertípus meg-
állapításánál a következő két döntő tényezőre 
kell figyelemmel lenni: 1. A mai ember osztat-
lan testi-lelki-szellemi egységnek érzi magát, 
2. tudatában kell lennie, hogy szellemhordozó 
lény. Az egység és erkölcsiség vonatkozásai 
felette bonyolultak: e körül szabatosan nehe-
zen meghatározható és ezen felül változékony 
fogalmakkal van dolgunk. Megkülönböztet-
hetünk egyénfeletti (kollektív) morált és sze-
mélyi erkölcsiséget: az orvos szempontjából 
utóbbit illeti az elsőség. Betegség esetén két, 
etikai erőkkel felruházott élő egyén áll egy-
mással szemben: orvos és páciens. Ennél három 
tényező szerepel mozgatóerőként: ösztönösség, 
belátás, energia: az etikai energiának döntő 
szerep jut az ösztönös energiával szemben. Be-
tegség dolgában Spranger igen finom, de egy-
úttal találó megkülönböztetéssel él aszerint, 
amint azt a beteg érzi, vagy az orvos látja: 
amaz élmény, ez tárgyi ténylelet, A kettő vi-
szonyából etikai küzdelem fejlődik ki: a szen-
vedő fél a tanácsadót saját totális állapotába 
igyekszik bevonni, az orvos viszont főleg a do-
logra, a tárgyi tényezőkre vet súlyt. Etikai 

2 Das ethische Moment im Gesundsein und Kranksein. 
(Megj. az Einheitsbestrebungen in der Medizin II. köt. 
1035, 90-105. 1.). 
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vonatkozásban Spranger a betegséget három 
szempontból kutat ja és világítja meg: a beteg-
ség belátása (megismerése), a betegségbe való 
menekülés és a kimenekülés belőle, orvosi pszi-
choanalízis és -szintézis. Mindezekben a szen-
vedő alany és az orvos különleges etliosának 
viszonya dönt, vagyis mindkét fél etikai szerve-
zettségének, konstitúciójának minősége és erős-
sége — a ké"rdést egyetemes tétellel megoldani 
tehát nem lehet. Összefoglalóan mégis meg-
állapíthatók a következők: mindvégig arról van 
szó, hogy a szellemiség győzedelmeskedjék az 
egymással ellentétes erők viaskodásán: nem a 
természet ellen, hanem vele a merőben termé-
szetszerű rétegek felett. „Légy egészséges és 
törekedjél egészségre!" így szól az a katego-
rikus imperativus, amely az ember erkölcsös 
voltát szabályozza, amennyiben az testi és a 
testtől függő lelki lényét illeti. Ám ez a parancs 
korlátozott: egyrészt mert egészségünk nem 
pusztán akaratunktól függ (öröklés, véletlen, 
balesetek stb.), másrészt egészségesnek lenni 
nem legfőbb emberi kötelesség, mert nem jelent 
egyúttal jóságot. Erkölcsi érettségre az ember 
csak sebek, megpróbáltatások árán tehet szert. 
Elfogadhatók ellenben a következő tételek: 

„Óvd egészségedet, amennyiben felsőbb ren-
deltetésed szolgálatában lehetséges" és .,Alakítsd 
át betegségedet valamivé, aminek értelme van 
és ami áldásos". 

Ezekkel a fejtegetésekkel Spranger tudatossá 
teszi előttünk az egészség és a betegség emberi 
jelentőségét és erkölcsi rendeltetését: mély 
filozófiai, pszichológiai és etikai belátásokkal 
szolgál nem csupán az orvosoknak, hanem a 
szereplő tényezők közös pszichológiai jellegénél 
fogva, a pedagógusoknak és az egyház szolgái-
nak is. A figyelmes és elmélkedő olvasó önként 
ráakad azokra a vonatkozásokra és tanulsá-
gokra, amelyek irányadók lehetnek számára a 
növendékekkel szemben követendő magatartá-
sára nézve. Emellett és ezenfelül a nevelő saját 
javára, testi-szellemi-lelki jólétére fordíthatja 
azokat az egészség- és betegségbeli önmegisme-
résből fakadó tanácsokat és tanulságokat, ame-
lyek bőven találhatók az egészségnek és beteg-
ségnek ebben a dióhéjba szorított pszichológiá-
jában és etikájában. 

Abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, 
hogy a tudósnak az emberiség nagy problémái-
ról, saját jövő terveiről és a német-magyar 
szellemi együttműködésről vallott nézeteit ön-
vallomásai alapján közölhetjük. 

A i^ilág- és életnézeiét — úgymond — néhány 
szóba összefoglalni, bizony szinte lehetetlen kí-
sérlet. Csak azt kívánom hangsúlyozni, hogy 
az én felfogásom az élettel szemben való vallá-
sos magatartáson épül fel: ezen talajon terem 
minden, az is, ami a filozófiával kapcsolatos. 
Ez a vallásos magatartás kikerülhetetlenül 
összefügg keresztény meggyőződésekkel. De azt 
hiszem, hogy a kereszténységet is mindig ú j 
módon kell elsajátítanunk. Ennek feltétele az 
isteninek szüntelen megnyilatkozása az e világi 

emberi életnek tapasztalataiban, amire nézve 
nem rendelkezünk mélyebb magyarázattal a 
keresztény „Igé"-nél. Az a vallásos filozófia, 
amely előttem lebeg, sokat köszönhet Fichte és 
Hegel munkásságának, csakhogy nem vállalko-
zik a spekulációnak hasonló szárnyalására, ha-
nem tudatában van annak, hogy a Végsőt csak 
hasonlatokban képes kifejezni. Jelentése, ér-
telme csak a metafizikai ősélményekből nő ki, 
amelyek magukban foglalják a végesség és vég-
telenség, a szabadság és kegyelem, a sóvárgás 
és bizonyosság stb. antinómiáit. Minden kultúr-
élet ilyen végső vonatkozásokkal telt. Nem 
lenne értelme, ha az időleges cselekedetekre és 
eseményekre korlátozódnék: csak a küzdelmek 
odzik és gazdagítják a lelket és bizonyossá te-
szik előtte időfeletti eredetét. Ebben, úgy ér-
zem, rokon úton haladok Goethe gondolkodá-
sával. 

Ami az én „legjelentősebb munkámra" vonat-
kozó kérdést illeti, azt tartom, hogy ilyent 
egyáltalában nem írtam. Mindegyik művemet 
csak állomásnak tekintem a keresés út ján és 
mindegyiken bensőleg túlvagyok. A jobb tény-
kedés abban a megújuló kísérletben rejlik, 
amely arra irányul, hogy előadásaimat és egyéb 
kezdeményezéseimet az if júság számára termé-
kenyítővé tegyem. De ez sem sikerül soha ked-
vem szerint, főleg a nyugtalan Berlinben. Szük-
ségesnek vélem az életkoroknak olyan pszicho-
lógiáját, amely egyúttal filozófiai és világ-
nézetbeli lenne, hogy a szükségszerűen válta-
kozó életperspektívában megtaláljuk azt, ami 
maradandó: az élmény módjai változnak, de 
mögöttük örök mag rejlik. „Az if júkor lélek-
tana" csak nyitány: később talán sorát ejtem 
az aggkor filozófiájának. Az a remény, hogy 
megírjam a mai nyugati kultúra elemzését, 
túlságosan merész, semhogy azt hangosan ki-
fejezni merném: legjobb esetben töredékekről 
lehet szó. 

A német-magyar kultúr közössé get biztosítva 
látom a közös keresztény-humanisztikus hagyo-
mánynál fogva, erősítve a világháború érlelte 
közös sors és a békeszerződések nyomasztó 
súlya által, de mindenekfelett biztatónak tar-
tom a jövőre nézve, mert a mindkét oldalról 
megnyilatkozó erős tudat a racionálisnak a kul-
túrában elfoglalt szerepéről, mind újabb meg-
termékenyítésre kell hogy vezessen. Mert hi-
szek az egyéninek (az eredetinek) értékében a 
szellem birodalmában. Aki ebből individualiz-
musra következtet, az szófelcserélésnek áldozata 
lesz. A Humboldt és Schleiermacher alkotta 
német egyetemnek típusát idők és nemzetek 
felett álló mintaszerű intézménynek tartom. 
Nemzetek, amelyek a szellem életét az ő leg-
sajátabb módjuk szerint megértik, képesek lesz-
nek azt elhamarkodott reformokkal szemben 
megvédeni. Noha annak s t ruktúrája egészen elüt 
a hadseregétől, legbensőbb szükségszerűségből 
mégis egybeforrt az üggyel. A kultúrnépeknek 
etikai jövője az igazi katonai és az igazi tudo-
mányos szellem megőrzésén alapszik. Ami Ma-
gyarországot és Németországot a nagy háború-
ban összehozta, nem véletlen politikai konstel-
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láció volt, hanem Európának összstruktúrájá-
ból következett, amely a jövőben is mindig 
ebben az irányban fog érvényesülni. 

Ezek a nyilatkozatok és megnyilatkozások 
erőteljes vonásokkal tár ják elénk Spranger •tu-
dományos hitvallását és lelki berendezkedését. 
Ezért, de főleg a német-magyar kultúrközösség 

érdekében hangoztatott emelkedett és meggyőző 
okfejtéséért őszinte elismerésünkre és mély há-
lánkra számíthat. 

Sprangert ezúttal csak néhány napig élvez-
hettük körünkben, de bírjuk ígéretét, hogy meg-
hívásra februáriusban ismét felkeres bennün-
ket és ,akkor hallatni fogja szavát. 

AZ OSZTÁLY EtíYÉNESÍTÉSE 
í r ta : ANTAL FÜLÖP 

Ha nevelni akarunk, meg kell ismernünk a 
gyermek testi és lelki adottságát, egyéni hajla-
mait. Ez az egyik követelmény. A másik az, 
hogy összemérjük az általános erkölcsi törvé-
nyeket a gyermek meglevő értelmi, érzelmi és 
akarati életével. Meg kell tudnunk, hogy meny-
nyiben tud tanítványunk ezek szerint gondol-
kozni, érezni, akarni és cselekedni. Ki kell ku-
tatnunk, meg kell állapítanunk, hogy az élet 
kívánalmainak és az erkölcsi élet rendjének 
mely területe felé volnának kedvező hajlamai s 
vannak-e kedvezőtlen hajlamai. Mindez nagy 
körültekintést kíván és nehéz feladat. Termé-
szetes, hogy itt figyelembe kell vennünk a gyer-
mek fejlettségét s ehhez kell a mérleget alkal-
maznunk. 

A lelki életnek ez a megállapításokat szolgáló 
mérlegelése már a tanév elején kezdődik, ak-
kor, amikor a gyerekkel először szóba állunk. 
De nem kell azt hinnünk, hogy egy-két beszél-
getés, rövid megfigyelés elég a megismeréshez. 
Számolnunk kell az első napok elfogultságai-
val és az ebből következő félénkséggel, hatá-
rozatlansággal, bizonytalansággal. Ha ezt figye-
lembe vesszük, könnyen megállapíthatjuk, hogy 
az iskolaév első napjaiban csak homályos, bi-
zonytalan elgondolásaink lehetnek a gyermek 
értelmi, érzelmi, akarati adottságairól, kedvező 
vagy kedvezőtlen hajlamairól. A tiszta kép 
csak fokozatosan fog kibontakozni és csak ak-
kor kap erősebb körvonalakat, mikor a gyer-
mek lelke túl van a szokatlanságon, a félénk-
ségen és az ebből származó szorongáson, mi-
kor már lelke felmelegedett, mikor már ott-
honosan érzi magát, mikor már közvetlenül 
érintkezik társaival, tanítójával. De ez a fel-
szabadulás sem egyenlő minden gyermeknél. 
Van, aki hamar otthonosan érzi magát s van, 
aki csak nagysokára tár ja fel igazi lelkét. Egy-
két héten belül azonban mindenesetre meglehe-
tősen tiszta képet kapunk osztályunkról. Ez a 
kép azonban meglehetősen tarka színt mutat. 
Ahány gyermekünk van, annyi körvonal, annyi 
szín rajzolódik a képbe. Lesznek általános vo-
nások, amelyek minden gyermekben megvan-
nak, de ettől sokkal több lesz az egymástól el-
ütő tulajdonság. Az egyik nagyon is elütő, a 
másik csak árnyalati különbségeket mutat. 
A nevelés végcélja az ideális embertípus kiala-
kítása felé, azonban minden gyermeket egyen-
lően kell nevelnünk, éppen azért ezt a sokféle 
egyéniséget tömegnevelés közben egységesíte-
nünk kell. Vannak olyan területek, ahol ez az 
egységesítés sikerül is. Egészen egységesíteni 
azonban az osztályt sohasem tudjuk. Ezzel már 

számolt is a neveléstudomány akkor, mikor az 
élethez alkalmazkodva kimondotta a különböző 
egyéniségek nevelésének fontosságát s ennek 
követelményét: az egyéni nevelést. Az első, 
amely határozottabb egységesítést kíván az er-
kölcsi életre, a világnézet és a világszemlélet ki-
alakítására vonatkozik. Itt egységesítésre kell 
törekednünk és egységet még pedig lehetőleg 
tökéletes egységet kell elérnünk. Az értelmi 
élet területén már többet engedhetünk, sőt kell is 
engednünk. Az értelmet, éppen úgy, mint a test 
fejlődését 50—60 gyermeknél nem hozhatjuk 
egy szintbe, mert vannak gyengébb és vannak 
jó felfogású, vannak értelmileg gyorsan s van-
nak értelmileg lassan fejlődő egyéniségek. 

De hiszen ugyanezt mondhatnók az erkölcsi 
életre is! — kockáztathatnánk meg az ellen-
vetést s ezt alátámaszthatnék azzal az érvelés-
sel, hogy az erkölcsi elvek és igazságok betar-
tására és a szerintük való élnitudásra sem egy-
formán fogékony minden gyermek. Ha egyfor-
mán lenne fogékony, akkor bűn, rossz ember 
nem is volna a világon. Aztán meg a nevelés az 
erkölcsi élet területén sem mindenható. Ott is 
vannak fiziológiai és pszichológiai gátlások, 
amelyek az értelmi fejlődést éppen úgy be-
folyásolják, mint az érzelmit és erkölcsit. És 
vannak veleszületett hajlamok, amelyek éppen 
úgy vonatkozhatnak az értelmi, érzelmi és aka-
rati életre. Ez igaz, de a nevelés lényegében a 
hangsúly mégis az erkölcsi nevelésen van. 
Mert mit ér az értelmileg fejlett, a bravúrosan 
gondolkozni tudó tudós ember, ha erkölcsi te-
kintetben laza az ítélete, ha belátását, gondol-
kodását, akaratát , cselekedetét az örökérvényű 
erkölcsi elvek, igazságok nem szabályozzák? 
Elvégre is az ember lelkének az erkölcsökre 
vonatkozó területe hordozza az emberi, az igazi 
érdekeket, ami széppé, nemessé tészi az életet, 
ami felemel az örök igazsághoz: az Istenhez. 
Éppen azért ezen a területen sokkal nagyobb 
egységre kell törekednünk, mint az értelmi 
életre vonatkozó területen. 

I t t meg az az ellenvetés merülhetne fel, hogy 
a harmonikus nevelés a lélek egész területének, 
de meg a testnek is összhangzatos nevelését kí-
vánja, tehát az erkölcsi nevelés nem eshetik az 
értelmi és akarat i nevelés rovására. Az is igaz, 
de nem arról van itt szó, hogy az erkölcsi ne-
velés mellett az értelmi és akarati nevelést el-
hanyagoljuk, hanem arról, hogy valahányszor 
az értelmet akar juk fejleszteni, avagy az aka-
ratot akarjuk erősíteni, mindig álljon ott az 
erkölcsi nevelés mint útmutató, irányító, mely 
át meg átszövi az értelmet is, meg az akaratot 
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is. A harmónia tehát meglesz s a léleknek egyik 
területe sem fejlődik a másik rovására. Csu-
pán arra kell törekednünk, hogy az erkölcsi ne-
velés adjon színt és jelleget nevelésünknek. Ez 
nyomja rá bélyegét az iskolánkra, egész neve-
lői munkánkra. Ebben legyen egységes a ta-
nító és a tanulók összessége. 

Nem térhetünk ki az elől a tény elől sem, 
hogy míg az értelem útjai, habár csodálatosan 
változatosak, mégis határozottabban juthatunk 
el ra j ta a tényekhez, az igazságokhoz, az ered-
ményekhez, mint az erkölcsi élet területén levő 
gondolkozást, érzést, akarást és cselekvést sza-
bályozó elvekhez, igazságokhoz. Míg az értelmi 
élet területén a gondolkozás, a logikus követ-
keztetés rendszerint elvezet az eredményhez, a 
tények megállapításához, addig az erkölcsi élet 
területén az igazságot, a szabályt, az elvet igen 
sokszor egyszerű közlés ú t ján kell elfogad-
nunk, avagy legfeljebb példázatokból, ítélet-
alkotással kell az erkölcsi elvet, igazságot meg-
állapítanunk. I t t számolnunk kell azzal, hogy 
a gyermek lelkisége nem a logika, hanem in-
tuitív úton alakul ki. Igaz, hogy az nem tudás, 
de mégsem szabad azt hinnünk, hogy az igaz-
ságok intuitív megsejtése kisebb értékű a tu-
dásnál. Ez a szellemi munka is igazságnyomo-
zás, de nem a logika, banem a gyakorlati élet 
útján. A gyermek az erkölcsi élet szempontjá-
ból inkább receptív és reproduktív, befogadó és 
visszaadó, másoló. Innen van az, hogy az er-
kölcsi életre való nevelésnek egyik eszköze a 
példa. Példa és példa, követés és követés mind-
addig, míg szokássá, lelki szükségletté nem vá-
lik. Ezért fontos az, hogy iskolánk szellemét a 
nyugodt, derült, minden szóban és cselekedet-
ben kristálytiszta erkölcsi felfogás hassa át. 
Ezen a területen az értelmileg gyengébb gyer-
mekekkel is elérhetünk nagyobb eredményeket. 

Már az elmondottakból is láthatjuk, hogy a 
hatókörünkbe kerülő gyermekeket először egyé-
nileg kell megismernünk, azután a r ra kell töre-
kednünk, hogy az egész osztályt egyénesítsük, 
amennyire lehet, egyenlő nevezőre hozzuk. 
Mindez azonban nem zárja ki az egyéni neve-
lést és nem nyomhatja el a csirázó egyénisége-
ket. Az egyéni nevelés elveit már akkor is kell 
érvényesítenünk, mikor az osztály egyénesí-
tésére törekszünk. Ez természetes is, mert 
hiszen lígyszólván minden gyermekkel másként 
bánunk, vele szemben az ő értelmi és érzelmi 
világának megfelelő nevelői eszközöket haszná-
lunk, mikor őt abba a társadalomba akar juk 
beilleszteni, amelyet az osztály, az iskola alkot. 
Már itt találkozunk a társadalmi nevelés csi-
ráival, mert már itt megéreztetjük a gyermek-
kel, hogy vannak olyan törvények, szabályok 
és szokások, amelyekhez neki alkalmazkodnia 
kell s akaratát sokszor a közösség érdekeinek 
alá kell rendelnie. Ez az alapvetője a társa-
dalmi életnek, amelynek igen fontos kelléke, 
hogy mindenki megtalálja benne a maga 
egyéni életét és egyéni érvényesülését is, de 
mindig a köz kára nélkül s az erkölcsi követel-
ményeknek mindig megfelelő módon és alak-
ban. Habár ebben a kis társadalomban min-

denki ugyanazon elvek szerint gondolkozik, 
érez, akar és cselekszik, mégis mindenki érzi, 
hogy erejéhez, szorgalmához és tehetségéhez 
képest töltheti be a maga helyét. Az osztály 
minden tagjának éreznie kell, hogy ő kap a kö-
zösségtől, de neki is kell adnia. Minden gyer-
meknek éreznie kell, hogy ő a többieknek test-
véré, egyenlő jogokkal és egyenlő kötelességek-
kel. A kötelességből legfeljebb akkor ju t több 
neki, ha a többi közül bármiben felülemelkedik. 
Ha neki valamiből több van, abból többet kell 
adnia anélkül, hogy azt nagyobb tehernek te-
kintené. Ebben rejlik az egyéniségeknek a tár-
sadalmi közösségből való kiemelkedése és en-
nek a kiemelkedésnek a közösség, a társadalom 
javára való kiaknázása. 

Amint lát juk tehát, az egységesítés npm je-
lenti egyben az egyéniségek általánosítását, ha-
nem inkább felemelkedését a maga és a köz 
javára. Ennek a kiemelkedésnek azonban káros 
kinövései is lehetnek. A tehetségesebb az értel-
mesebb s ezzel a közösségből kiemelkedett 
gyermek igen könnyen hajlik az elbizakodott-
ságra, a gőgre, a hatalmaskodásra, a mások 
felett való uralkodásra. Ebben az esetben a ki-
emelkedett gyermek nemhogy hasznára, hanem 
egyenesen kárára lesz a közösségnek, de még 
önmagának is. Éppen ezért már a kezdet kez-
detén helyes irányba kell terelnünk a tehetsé-
gesebb gyermeknek esetleges káros hajlamait , 
de a többséget is hozzá kell nevelnünk valami-
ben kiemelkedő társukhoz, de nem úgy, hogy 
saját nézetüket, akaratukat alárendeljük s alá-
rendeltségüket érezzék. Ne érezze senki az osz-
tályban, hogy egyik-másik társával alárendelt 
viszonyban van. Ennek egyik legjobb eszköze, 
ha ar ra törekszünk, hogy a gyengébbeket is 
minél többször sikerhez ju t ta t juk s megéreztet-
jük velük, hogy ők is számottevő dolgos ténye-
zői a kis társadalomnak. Azonban itt is óvato-
san kell eljárnunk, nehogy ezek a gyerekek azt 
érezzék, hogy kegyelemből jutnak sikerhez. 
Ezek ne látszólagos, hanem igazi sikerek legye-
nek. Természetesen az ő lelki adottságukhoz, 
tehetségükhöz mért sikerek. 

Az egyéniségek kiemelkedése és felemelése 
azonban nem szorítkozhatik csupán az értelmi 
élet területére, hanem az erkölcsi élet területén 
is ugyanerre kell törekednünk. Jót, erejéhez 
mérten, mindenki tehet. Ne gátoljuk tehát az 
osztály egyetlen tagjá t sem jó cselekedetek 
gyakorlásában, hanem adjunk minél több al-
kalmat arra, hogy a jót valamennyien gyako-
rolhassák. Aki több jót tud tenni, tegyen töb-
bet, aki keveset tehet, az tegyen kevesebbet s 
ha erejéhez mérten kevesebbet tesz, akkor az 
annyit tett, mint az előző, mert az ő ereje ke-
vesebbet enged. És itt nem anyagi áldozatokat 
kívánó jó cselekedetekre gondolunk, mert erre 
a gyermeknek ritkán van alkalma, hanem apró, 
kicsinyeknek látszó segítségekre, előzékenyke-
désekre, amelyek csak látszólag kicsinyek, de 
nevelési szempontból nagy az értékük. Pl. az 
egyik gyermeknek nincs irónja, míg másiknak 
kettő van. Mikor a gyermek ezt bejelenti, 
nyomban többen nyúlnak a tolltartójuk után, 
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hogy társuknak irónt adjanak. Ebben az eset-
ben nemcsak az cselekedett jót, aki adott, ha-
nem azok is, akik adni akartak. És lehetnek az 
osztályban olyanok, akiknek két-három irónjuk 
van, de nem nyúlnak tolltartójuk után, mikor 
társukon segíteniük kellett volna. Ha azt tapasz-
taljuk, hogy ilyen esetek ugyanazoknál a gyer-
mekeknél gyakoriak, akkor nevelési tapintat tal 
kell odahatnunk, hogy máskor ezek is töreked-
jenek segíteni, Ennek a megindítására sokszor 
nem is kell valami sok szó. Elég, ha az ilyen 
gyexmekektől megkérdezzük, hogy nekik nincs-e 
több irónjuk. Ez a figyelmeztetés valószínű, 

hogy hatni fog s máskor meg azt kell velük 
észrevétetnünk, hegy nekik is jól esik, ha baj-
ban vannak s társaik segítenek raj tuk. Ilyen s 
ehhez hasonló esetekben csak a megindítás ne-
héz. Az első jó cselekedet nyomaiban olyan kel-
lemes érvelések lépnek fel és hagynak nyomot 
a lélekben, amelyek későbbi jó cselekedetekre 
késztetik a gyermeket. Az ilyen kicsiségeknek 
látszó jó cselekedetekből lassan kialakul az osz-
tályban az egymás iránti udvariasság, előzé-
kenység s ennek nyomában a barátság, a test-
vériesség, a szeretet, ami - alapja lesz a nagy 
társadalom, a nemzet felépítésének. 

A POLGÁRI JOG OK ÉS KÖTELESÜÉGEK TANÍ-
TÁSA KÖZBEM KÖVETENDŐ SZEMPONTOK 

írta : LENDVAY BÉLA 

Utasításunk a polgári jogok és kötelességek 
tanításának célját így határozza meg: „A pol-
gári jogok és kötelességek tanításával azt kell 
elérnünk, hogy a tanuló a magyar állam beren-
dezését megismerje; erkölcsi célja pedig az, 
hogy ez ismeretek alapján kialakuljon benne a 
saját élete és az államélet közötti szoros össze-
függés érzése". 

Ha ezt a célkitűzést vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy a polgári jogok és kötelességek tanításá-
nak van tételes anyaga, ami azokra a tárgyi is-
meretekre vonatkozik, amelyekből megismeri a 
gyermek állami életünk berendezettségét. Ez 
könnyen azt a látszatot keltheti, mintha jogi 
ismeretek nyúj tását kívánná a népiskolától. Ha 
belemélyedünk az Utasításba, szépen és világo-
san kibontakozik előttünk az, hogy a népisko-
lában nem elvont jogi ismeretek kellenek, ha-
nem — mint a többi tantárgy keretében — itt 
is a való életet kell megismertetnünk. Ami más 
szóval azt jelenti, hogy a polgári jogokat és kö-
telességeket nem önmagáért tanít juk, hanem 
azért, hogy a gyermek maga is tájékozódni tud-
jon állami életünk berendezettségében. Ebből 
következik, hogy azt a tételes anyagot, amit a 
Tanterv előír, mindig állami életünk egy-egy 
kiemelt mozzanatának megvilágításával kell a 
gyermekek elé tárnunk. Ezeknek a kiemelt moz-
zanatoknak azonban mindig egységeseknek kell 
lenniök, egy-egy tételt kell magukban foglal-
niok, mert a nagyterjedelmű, szövevényes anya-
jót magában foglaló tétel csak zűrzavart okoz-
hatna s így világos, tiszta kép nem rögződhetne 
meg a gyermek lelkében. 

Általánosan ismert módszertani elv, hogy a 
polgári jogok és kötelességek anyagának fel-
dolgozása közben az egyes tanítási egységeket 
konkrét esetek megbeszélésével kapcsolatban 
dolgozzuk fel. Ez azt jelentené, hogy a polgári 
jogok és kötelességek tanítása csakis alkalmi 
lehet. H a a Tanterv anyagát nézzük, néhány 
tétel valóban fel is dolgozható alkalmi tanítás-
sal. Ilyen tanítási egységek például: „A községi 
képviselőtestület." Ezzel, mint alkalmi tanítás-
sal akkor foglalkozhatunk, mikor a község vá-
lasztó polgárai az elöljáróságot választják. Vá-
lasztás nincs azonban minden évben, tehát ha 

ezt az elvet követjük, a községi képviselőtestü-
lettel s annak választásával csak azok a gyer-
mekek ismerkedjenek meg, akik éppen abban 
az évben járnak az V. osztályba, mikor kép-
viselőtestületi választás van a községben. 
Ugyanígy lennénk a törvényhozás alsóházának, 
a képviselőháznak megismertetése közben is. 
Itt legfeljebb az a könnyítés eshetnék, hogy a 
képviselőházról akkor tanítunk, mikor a kerület 
képviselője beszámolót tar t a községben. Azon-
ban ez is bizonytalan. És így vagyunk még 
több tétellel is, ami az alkalmi tanítások elvét 
igen bizonytalanná teszi. A tapasztalat azt mu-
tat ja , hogy az ilyen alkalmi tanítások csak igen 
ri tkák lehetnek. De meg ennek az elvnek a ke-
resztülvitele azért is nehéz, mert az egyes taní-
tási egységek között úgy tárgyi szempontból is 
nehezen teremthető meg a kapcsolat. Például. 
Ha október 3-án bíróválasztás van a községben, 
akkor azon a héten a polgári jogok és köteles-
ségek keretében azzal foglalkozom. Igen, de a 
következő héten nem történik semmi esemény 
s így tanmenetem szerint például a kereskede-
lemre vonatkozó törvényes rendelkezésekkel 
kell foglalkoznom. Később, például február ha-
vában vissza kell térnem a község igazgatásá-
hoz, amivel szorosan rokon a bíróválasztás is, 
amiről októberben tanítottam. 

Már ebből is látható, hogy a polgári jogok és 
kötelességek tanítása közben nem támaszkodha-
tunk tisztán az alkalmi tanításokra. Ezek érté-
kek maradnak továbbra is, mert az események 
boncolgatása alkalmával közvetlen s friss szem-
léletekre támaszkodhatunk, de egyedül a fent-
említett okokból el nem fogadhatjuk. A helyes 
eljárás azt követeli, hogy aknázzuk ki az adott 
események értékét, de amellett tartsuk meg azt 
a sorrendet is, amit tárgyi csoportosítás és tar-
talmi összefüggés szerint, helyi tanmenetünk-
ben felállítottunk. A tanmenet helyes összeállí-
tása nagy segítségünkre lesz munkánkban. Kü-
lönösen akkor, ha már jóelőre gondoskodunk 
olyan szemléltető eszközökről és valóságszemlé-
letekről, amelyekkel a tanítási egységek anya-
gát megvizsgálhatjuk. Ilyen szemléltető eszköz 
lehet például azoknak a falragaszoknak, hirdet-
ményeknek egy-egy példánya, amelyeken a kii-



17, SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
659 

lönböző hatóságok egyes alkalmakkor valamire 
felhívják a lakosság figyelmét. (Például. A fák 
tavaszi tisztogatása, A cserebogárirtás. Az eb-
zárlat. A pajzstetű elleni védekezés. A válasz-
tók összeírása stb.) Faluhelyen, ahol a fal-
ragaszt dobszó pótolja, úgy segítsünk magun-
kon, hogy jegyezzük fel azokat a fontosabb hir-
detményeket, amelyeket a hatóság kidoboltat. 
Ebben maguk a gyermekek is résztvehetnek 
úgy, hogy ők jegyzik fel a meghallgatott hirde-
tések tartalmát, avagy elolvassák azt, amit fal-
ragaszokon hirdet a hatóság. 

Ezekkel az alkalmi esetekkel két alkalommal 
foglalkozzunk. Először röviden, tömören értes-
sük meg akkor, mikor megjelentek, mikor gyer-
mekeink hallották. Ekkor azonban csak a tar-
talomra, a lényegre szorítkozzunk, de mélyebb 
magyarázatokba, jogi fejtegetésekbe ne bocsát-
kozzunk. Aztán foglalkozzunk velük akkor, 
amikor éppen beleillik valamelyik tanítási egy-
ségbe, annak egyik részletébe. Ilyenkor felolva-
sással, elbeszéléssel új í tsuk fel a hirdetmény 
tartalmát, most már bővebben foglalkozzunk 
vele s közös beszélgetés keretében mutassunk 
rá mindazokra a jegyeire, amelyek tanítási egy-
ségünk tárgyával kapcsolatban vannak. Sok-
szor ezekből indulhatunk el a tanítás tárgyá-
hoz. Máskor meg alkalmazásnak, megerősítés-
nek tekinthetjük. Bárhol illesztjük is tanítá-
sunkba ezeket a szemléleteket, tapasztalatokat, 
ne feledkezzünk el feldolgozni azt az anyagot 
sem, amelyet a hirdetmény vagy esemény alap-
ján eredményként tapasztaltak a gyermekek. 
Például ha a hatóság a hernyószedést rendelte 
el dobszóval, akkor tér jünk a r ra is, hogy mi-
ként tettek eleget szülei, meg a szomszédok en-
nek a rendelkezésnek. Főleg ez a mozzanat lesz 
az, ami az élethez kapcsolja az anyagot. Mert 
nemcsak a a a lényeg, hogy a gyermek tudja a 
rendelet tar ta lmát s érezze a hatóság rendelke-
zésének jogosságát, hanem az az érzés is, ami a 
rendelet végrehajtásának nyomában a lélekben 
megjelenik. Ebben valósul meg az igazi életre 
való nevelés. 

De még ezekkel az alkalmi szemléletekkel 
sem elégedhetünk meg a polgári jogok és köte-
lességek anyagának feldolgozása közben. Ma-
gunknak is kell gondoskodnunk szemléletgyüj-
tésekről, tapasztalatszerzésekről. Ezt csak közös 
séták, kirándulások keretében tehetjük. Lehető-
leg vigyük el gyermekeinket a községházára, 
vármegyeházára, az adóhivatalba, az anya-
könyvvezetőséghez, bírósági tárgyalásra és 
mindenhová, ahol csak alkalcm kínálkozik arra, 
hogy a polgári jogok és kötelességek anyagá-
nak feldolgozásához szemléleteket nyuj thatunk, 
tapasztalatot, élményt szereztethetünk. Nem 
gondolunk itt arra, hogy ilyen kirándulásokon 
mindent részletesen szemléltethetünk, sem arra, 
hogy az ügyrendet a gyermekekkel megismer-
tethetjük. Ez nem is kell, mert hiszen a gyer-
mekből nem hivatalnokot akarunk a népiskolá-
ban képezni. Csupán olyan általános képekre, 
mozzanatokra gondolunk, amelyeknek megvilá-
gításával fogalmat alkot a gyermek a községi 
vagy állami" élet berendezettségének arról a 

területéről, ahová őt elvezettük, amit vele szem-
léltettünk. 

Az sem kell, hogy ezek külön kirándulások 
legyenek. Hozzákapcsolhatjuk ezeket a többi, az 
általános vonatkozású kirándulásokhoz is. Pél-
dául ha kirándulás közben éppen az adóhivatal 
felé vezet el utunk, olvassuk el annak feliratát, 
menjünk végig az épület folyosóin s olvasgas-
suk el az ott látható feliratokat, amelyekről sok 
mindenre következtethetünk a gyermekekkel. 
Ha szükséges, jegyzeteket is készíttessünk ró-
luk s mindezeket használjuk fel akkor, mikor 
az adókat ismertetjük. 

Amint a fentiekből látjuk, a polgári jogok és 
kötelességek tanítását sok-sok szállal kell az 
élethez kapcsolnunk, amit csakis az életből vett 
szemléletekkel és tapasztalatokkal valósítha-
tunk meg. 

Hanem a népiskolában a polgári jogok és 
kötelességek tanítása sem lehet elszigetelt tan-
tárgy. Amint Utasításunk kívánja, a megala-
pozás már a beszéd- és értelemgyakorlatok ke-
retében történik. Már itt sok-sok olyan szemlé-
letet s ezekből levont ismeretet nyujtunk, amely 
a községi és az állami élet berendezettségének 
egy-egy mozzanatát világít ja meg. A tulajdon-
képeni polgári jogok és kötelességek tanítása 
közben ezeket mind értékesítenünk kell. A mód-
szer szempontjából ezt az anyagot különöseb-
ben használhatjuk fel arra, hogy gyermekeink 
meglévő ismereteikkel belekapcsolódjanak a 
tanítás anyagába. Ebben az esetben a meglévő 
ismeretet csak bővítenünk és rendeznünk kell, 
amelynek alapja a beszéd- és értelemgyakor-
latok keretében szerzett ismeret. 

És ott van a történelem tanítása is, melynek 
sok-sok mozzanata illik bele a polgári jogok és 
kötelességek tanításába. I t t példákból dombo-
r í tha t juk ki, hogy a honpolgár miként kapcso-
lódik bele az állam életébe s hogy a szervezett 
társadalom miként szolgálja az egyén érdekeit. 
De kapcsolatba hozhatjuk a történelem tanítá-
sát a polgári jogok és kötelességek tanításával 
úgyis, hogy a jelenlegi állami berendezettsé-
günk eg$r-egy mozzanatát összehasonlítjuk a 
múlttal. De kapcsolatba kell hoznunk a polgári 
jogok és kötelességek tanítását a földrajz taní-
tásával is. Ezt azzal ér jük el, ha például rá-
mutatunk arra, hogy az állam elősegíti polgá-
rai boldogulását azzal is, hogy a földrajzi 
adottságokat nagy-nagy munkával úgy igyek-
szik megváltoztatni, átalakítani, hogy" abból a 
köznek, a polgárságnak haszna legyen. (Például 
folyókat szabályoz, alagutakat fúr , kopár terü-
leteket befásít, mocsarakat lecsapol, vasutak-
kal, utakkal hálózza be az országot.) 

Az olvasás tanítását is kapcsolatba kell hoz-
nunk a polgári jogok és kötelességek tanításá-
val. Olvasókönyveinkben több olyan olvasmány 
van, amely a honpolgár jogait és kötelességeit 
ismerteti meg, de vannak olyan olvasmányok 
is, amelyek valamely honpolgári erény mélyí-
tésére alkalmasak, sőt vannak olyanok is, ame-
lyeknek csak egyik-másik mozzanata érinti 
a polgári jogok és kötelességek anyagát. Eze-
ket részint a megismertetendő anyag előkészí-
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tésére, részint a már tanított anyag bővítésére 
vagy mélyítésére használjuk fel. 

A számolás tanítása is szoros kapcsolatba 
hozható a polgári jogok és kötelességek tanítá-
sával. Er re alkalmunk is nyílik, mert hiszen a 
felsőbb osztályok számolási anyaga több helyen 
már a tágabb területekre, az egész országra, 
sőt az egész világra kiterjed. Bőségesen van-
nak olyan számtani adottságok a község és az 
állani életében, amelyek bevilágítanak községi 
és állami életünk berendezettségébe. (Például. 
Mennyibe kerül a községnek az iskola fenntar-
tása? Számítsuk ki, mennyibe kerül egy-egy 
tanító! Vagy: Mennyivel több a behozatalunk 
és kivitelünk? stb.) A számolási példák ered-
ményeinek megbeszélésével kapcsolatban ne-
csak anyagi, hanem erkölcsi megállapításokat 
is végezzünk, miközben olyan gondolatokat és 
érzelmeket keltünk, amelyekkel a gyermek lel-
kében az állampolgári öntudatot és a nemzeti 
önérzetet ébresztgetjük és mélyítjük. 

Még a természeti és gazdasági ismeretek 
nyújtása közben is sok-sok olyan anyagrészletre 
találunk t mely kapcsolatba hozható a polgári 
jogok és kötelességek tanításával. Különösen 
az egyes termelési ágak, azok a részletek, me-
lyeket fel kell használnunk arra, hogy gyerme-
keinket az állami élet szerkezetébe bevezessük, 
állampolgári gondolkozásukat fejlesszük. I t t 
arra mutassunk rá, hegy például a városok kö-
zelében lakó földműveseknek különösen melyik 
gazdasági ágakkal kell foglalkoznia, hogy a 
városok szükségletét kielégítse s terményeit 
haszonnal értékesíthesse. Mutassunk rá arra, 
hogy melyek azok a termények, természeti és 
gazdasági tényezők, melyeket hazánk jóléte 
szempontjából jobban ki kell aknáznunk. Ezek 
a nemzetgazdasági vonatkozások igen alkalma-
sak arra, hogy gyermekeinket velük a helyes 
gazdálkodás gondolatához elvezessük s nemze-
tünk anyagi szaporodásának szükségességét 
vele megéreztessük. 

A . tárgyi ismeretek nyúj tása mellett vala-
mennyi lanítási egység feldolgozása közben 
szem előtt kell tar tanunk a polgári jogok és kö-
telességek tanításának erkölcsi célját is, mert 
ez igen fontos nemzeti jövendőnk szempontjá-
ból. Ezt azonban késő volna az V. osztályban 
elkezdenünk. Foglalkoznunk kell ezzel már az 
alsóbb osztályokban is mindannyiszor, vala-
hányszor a polgári jogok és kötelességek taní-
tásának anyagát érintjük s annak tulajdon-
képeni alapozását végezzük. Lassan, fokozato-
san, de annál mélyebben kell gyermekeink lel-
kében kialakítanunk azt a tudatot, hogy a saját 
életük, a saját boldogulásuk szorosan összefügg 
az állam életével és annak boldogulásával. Erre 
a megalapozás közben is, meg a tulajdonképeni 
polgári jogok és kötelességek tanítása közben 
is bőven kínálkozik alkalom, ha megtart juk azt 
a módszertani elvet, hogy tanításunkhoz min-
denkor a község és az állam életének egy-egy 
mozzanatából indulunk ki. Ha így járunk el, 
mindig előtérben lesz az anyagnak az a része, 
amellyel megvilágíthatjuk azt, hogy az egyén 
érdeke szorosan összefügg az állam életével. 
Hogy a polgári jogok és kötelességek tanításá-
nak erkölcsi célját minél mélyebben kiaknáz-
hassuk, értessük meg azt, hogy a hanyag 
tanuló, a lusta, maradi földmíves, iparos, keres-
kedő, hivatalnok nemcsak magának árt, hanem 
a közösségnek, a nemzetnek is. 

A polgári jogok és kötelességek tanításának 
előkészítése és az V. osztály anyagának feldol-
gozása közben is minden lehető alkalmat meg 
kell ragadnunk arra, hogy gyermekeink nem-
zeti öntudatát és önérzetét fejlesszük és mélyít-
sük. A tanulás és nevelés igazi eredménye az 
lesz, ha gyermekeink érzik hogy nekik is köte-
lezettségeik vannak és lesznek a nemzettel 
szemben, melynek közösségéhez tartoznak, 
emellett büszkék is arra, hogy a világ népei 
között egyedül álló s létéért ezer éve küzdő, 
dolgozó nemzethez tartoznak. 

VÁLASZ EGY VOLT TANÍTVÁNYOM 
LEVELÉRE 

A budapesti, a miskolci és a debreceni szün-
idei tanítói továbbképző-tanfolyamok után, tan-
folyamunk volt hallgatói közül közel százan in-
téztek hozzám levelet. Megvallom, kezdetben 
meglepett a leveleknek ez az áradata, mert hi-
szen mind a három tanfolyamon volt „leveles-
láda", melynek ú t ján névtelenül a kérdések tö-
megét intézték hozzánk a mi kedves hallgatóink 
s mi valamennyi kérdésre válaszoltunk. Ké-
sőbb, mikor a tanfolyamok után érkezett leve-
leket olvasgattam, csakhamar észrevettem, hogy 
ezek nagyrésze nem is szorosan vett pedagó-
giai kérdésekre vonatkozik,v hanem a legtöbb 
finom tanítói lélek önvallomása. Láttam, hogy 
ezeket a levélírók, érthetően, nem hozhatták a 
tanfolyam nyilvánossága elé, mert személyi 
vonatkozásúak. Ezekben a levelekben a tan-
folyamok volt hallgatói elmondják eddig köve-
tett módszeres eljárásukat, leírják iskolájuk 

belső életét, szellemét, elért sikereiket, a velük 
történt igazságtalanságokat, bántalmakat, a 
helyi nehézségeket, ezek ellen való küzdelmei-
ket, örömüket, bánatukat, vágyaikat, terveiket. 

A legtöbb levélből érezhető, hogy csak azért 
írták, mert kikívánkozott a lélekből. A levél-
íróknak jól esett valakivel közölniök gondola-
taikat, érzéseiket, örömüket, bánatukat. És ez 
olyan természetes, olyan emberi! Ezzel mind-
nyájan úgy vagyunk. Az együttérzés, az egy-
más iránti bizalom, az egymás szeretete, meg-
értése, megbecsülése, egymás segítése az, ami 
mindnyájunk számára nyugodt, derült, fel-
emelő érzést és életet biztosít. 

A hozzám érkezett pedagógiai és személyi 
vonatkozású levelek mindegyikére, erőmhöz 
mérten, magánlevélben válaszoltam. A sok kö-
zül azonban egy különösebben^ a lelkemhez 
szólott. Talán azért, mert volt* tanítványom 
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írta, akinek lelkébe levelén át beletekinthetek 
s aki nekem ezzel nagy örömet okozott. Meg-
kértem őt, engedje meg, hogy levelét név nél-
kül leközölhessem s lapunk hasábjain válaszol-
hassak reá. Ö ezt szívesen megengedte. A levél 
és reá válaszom a következő: 

Mélyen tisztelt Főszerkesztő Űr! 
Szeretett Tanár Űr! 
Engedje meg, hogy soraimat először is az 

én régi jó tanáromhoz intézzem. 
Az x... tanfolyamon, mikor 15 évi hallgatás 

után ismét találkoztam Tanár úrral, úgy lát-
tam, — de lehet, hogy csak én láthattam, — 
mintha a megismerés után egy borús gondolat 
vonidt volna át Tanár Űr homlokán. 

Ez a borús gondolat csak az én képzőben töl-
tött utolsó évi szereplésemnek szólhatott s ez 
nagyon bánt. Ügy érzem, önmagamnak is tar-
tozom azzal, hogy megírjam Tanár Úrnak, 
hogy mindaz, ami ott történt (a kommunizmus 
alatti szerepem), csak annak a következménye 
volt, hogy osztálytársaim elismertek vezető-
jüknek és főbizalmijuknak választottak. így 
cseppentem abba a kellemetlen tisztségbe és ke-
rültem rossz hírbe tanáraim előtt. 

Most pedig — és ez írásom célja — megnyug-
tatom az én régi jó Tanáromat, hogy az élet 
útján, amely 1920-tól 1935-ig vezetett, igen-igen 
messze kerültem azoktól a bűnös eszméktől és 
mondhatom, éppen az ellenkező oldalon álla-
podtam meg. A 15 év alatt megjártam az élet 
kálváriáját. Kezdettem mint helyettes tanító. 
Azután „Hangya"-szövetkezeti könyvelő, majd 
gabonaügynök, szeszügynök, vándorméhész, köz-
ponti szeszfőzdevezető lettem, végre ismét mint 
helyettes tanító kerültem vissza. 1930-tól mint 
kinevezett állami rendes tanító, feleségemmel 
együtt az . . . . iskolánál működünk. 

Ezen a változatos és göröngyös életpályán 
lépten-nyomon találkoztam az Istennel, akinek 
nem tudok most eléggé hálát adni, hogy tanító 
lehettem és hirdethetem gyermekeimnek, köz-
ségem lakosainak az Ő igéit, taníthatom a jö-
vendő virágos kertet, a magyar gyermeket. 

Kedves Tanár Űr! Mi itt élünk a nyomorúság 
dombján, a nép legszegényebb rétege között, 
hol a kávé és kalács ismeretlen fogalom. Ahol 
a gyermekek százai mennek a népkonyhák felé 
egy kis meleg ételért, hogy legalább naponta 
egyszer ehessenek. Mikor ide kerültem és lát-
tam ezt a végtelen nyomorúságot, akkor meg-
érlelődött bennem a gondolat, hogy a sok kis 
éheseknek enni kell adni. A község többi veze-
tőjével megszerveztük a népkonyhát és a hely-
beli nőegylet segítségével elértük azt, hogy a 
múlt évben már minden éhező gyermeknek tud-
tunk ebédet adni. 

A helybeli uradalom érdeme, hogy minden 
évben 200—300 gyermekei lát el ruhával, cipő-
vel. így az én kis éheseim „megelégítetnek", 
kis rongyosaim „felruháztatnak". 

A felnőttek szellemi táplálásáról is gondos-
kodunk. Rádiómmal a közművelődési órákat köz-
vetítem, az én szegény népemnek szabad, vetí-
tettképes előadásokat tartok. Almokat is adok 

nékik, mint annak az asszonynak, aki előadás 
után következő napon azzal jött hozzám, hogy 
ő azzal a vitézzel álmodott, aki a törököt le-
rántja a mélységbe. 

Végül engedje meg Tanár Űr, hogy egy 
kicsit dicsekedjem. Van egy áldott lelkű jó 
feleségem, aki megértő, támogató, szerető hit-
ves, gondos, vigyázó, jó anya és tanítónő. Van 
három fiam, minden büszkeségem, de hozzájuk 
jön még évente 70—80 szegény toprongyos kis 
magyar, akiket úgy szeretek, mintha édes gyer-
mekeim volnának. 

Azt hiszem, a magam életéről már sokat is 
írtam, de az volt a célom, hogy Tanár Űr arcá-
ról eloszlassam azt a sötét gondolatot. 

Most pedig a Főszerkesztő Úrhoz szólok: 
A tanfolyam hat napig tartó felejthetetlen él-
mény volt számomra, de azt hiszem, mindnyá-
junk számára, akik'ott lehettünk. Világos ok-
fejtéssel, szemléletes tanításokkal bebizonyított 
dolog, hogy a jövő pedagógiája csak az lehet, 
amit ott hallottunk. 

Mikor öt évvel ezelőtt ide kerültem, még én 
is kaptam gúnyt a ,,drozdismus'-ért. Ma már 
megérti és követi minden felvilágosodott ma-
gyar tanító azt a zászlót, melyet Drozdy tanár 
úr és Padányi-Frank igazgató úr lobogtat előt-
tünk. 

A tanfolyam után alig váriam már a tanév 
kezdetét. Minél előbb a gyermekek között 
kívántam lenni és gyakorlatba átültetni a sok-
sok útbaigazítást, tanácsot, a látott, hallott és 
gyakorlatilag bemutatott értékes és meggyőző 
pedagógiai gondolatot. 

A második eredmény, hogy eldobtam a nád-
pálcát. Ha újra elővenném, úgy érezném, hogy 
az én jó Tanárom megfogja a kezemet és szelíd 
tekintetében ismét meglátnám azokat a kelle-
metlen gondolatokat. 

A harmadik, hogy újra átdolgozom a tan-
menetemet és azt a tanfolyamon hallott peda-
gógiai szempontoknak megfelelően készítem el. 

A negyedik pedig az, hogy habár iskolánknak 
jár, mégis megrendelem saját címemre is a 
Néptanítók Lapját. Hadd élvezhessem bár-
mikor kedvem szerint jó Tanárom tanítását. 

Vagyok Tanár Úrnak 
szerető volt tanítványa: 

Kedves Fiam! 
Engedje meg, hogy úgy szólítsam, mint ak-

kor régen a tanítóképzőben. Talán emlékszik 
még rá, hogy akkor a „fiam" megszólítást két 
hangnemben használtam. Az egyik hangnem az 
volt, amellyel megelégedettséget, szeretetet, a 
másik pedig az, amellyel nemtetszést, kemény-
séget fejeztein ki. Ügyebár megérzi, hogy mos-
tani megszólításom mit fejez ki? 

Nagyon köszönöm, hogy megengedte levele 
leközlését s azt, hogy a r ra lapunk hasábjain 
válaszoljak. Ezt egyrészt azért kértem, mert 
úgy érzem, akkori tanítványaim közül többen 
vannak olyanok, akik találkozáskor tekinte-
temből kellemetlen gondolatokat olvasnak, más-
részt azért, mert levelében több olyan gondolat 
van, amelyekkel foglalkoznia minden tanító-
nak érdemes. 
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Vegyük először azt a „borús gondolat"-ot! 
Mikor megláttam, üdvözöltük egymást s em-

lékezetemben megtaláltam az évfolyamot, 
amelybe járt , — mit tagadjam — egy pil lanatra 
kellemetlen emlék villant át lelkemen. Talán 
ennek a hatása alatt volt néhány mondatos 
beszélgetésünk oly közömbös. A másik pillanat-
ban azonban már eltűnt a kellemetlen emlék 
nyoma, de nem beszélgethettünk, mert a hall-
gatók körülvettek, kérdeztek, beszélgettek s 
mire ismét az én volt tanítványomhoz fordul-
hattam volna, akkor az már eltűnt a folyosón a 
tömegben. Mondhatom, hogy engem ez nagyon 
bántott, mert sokat, nagyon sokat szerettem 
volna tudni életéről, iskolájáról. Többször ke-
restem is az óraközi szünetek alatt az alkal-
mat, de lehetetlen volt beszédbe elegyednünk. 
Hiszen tetszett látni, hogy egyszerre 10—15 em-
ber vett körül s azokról a gondolatokról kí-
vántak beszélgetni, amelyek előadások közben 
felszínre kerültek. így aztán nem is találkoz-
hattunk. 

A pénteki megbeszélési órán, mikor a „leve-
lesláda" ú t ján küldött kérdésekre válaszoltam, 
megláttam arcát a 700 hallgató között. Ekkor 
beszédemet, egy kis áthidalással, a megbocsátás 
pedagógiai értékére tereltem csak azért, hogy 
az én volt kedves tanítványomnak is szóljak, 
akiről természetesen, még akkor nem tudtam, 
csak érzem, hegy bánt ja az én „borús gondo-
latom". 

ürülök, hogy most alkalmat adott annak a 
tisztázására, hogyan is állunk mi akkori tanít-
ványainkkal szemben. 

Édes Fiam, most már megmondhatom, mert 
nem diákok, hogy az intézet akkori tanárkará-
nak egyetlen tagja sem haragudott s köztük 
én sem haragudtam egyetlen tanítónövendékre 
sem. Még a főbizalmira sem. Hiszen ismertük 
az i f jú i lélek egész berendezettségét. Mégcsak 
nem is okoltuk őket. Tudtuk, hogy az i f júság 
lelkét éppen olyan könnyű balra, mint jobbra 
befolyásolni. Meg volt akkor fertőzve nemcsak 
az if júság, hanem a fél világ. Azelőtt bölcsnek 
hitt államférfiak, nagy tudósok, tanárok, ma-
gas hivatalnokok lettek egyik napról a másikra 
szélsőséges kommunisták s a kommün bukása 
után nagyhirtelen meggyőződéses moralisták, 
szélsőséges nacionalisták. Akkor egész Európát 
nagyhirtelen fertőzte meg az orosz pestis, ami, 
sajnos, szerencsétlen hazánkban dúlt legjob-
ban. S csak az i f júság és éppen csak a mi inté-
zetünk i f júsága lett volna mentes a fertőzés-
től? És Budapesten, ahol akkor annyi alkalom 
nyilt a fertőzésre? Betegek, mint mindenhol, 
voltak nálunk is, de — hála Istennek — csen-
des és nem nagyon lázongó betegek. Mint az 
intézet akkori köztnrtásvezetőjének és interná-
tusi felügyelőjének, bizony le kellett nyelnem 
sok hetvenkedést, fenyegetődzést, fölényeskedő, 
sértő számonkérést, rendelkezést, ami termé-
szetesen rendetlenségre vezetett, de hiába, ak-
kor csak kerülő utakon alkalmazott eszközök-
kel tehettünk valamit ellene. Akkor csak szen-
vedtünk, tűrtünk, de hittünk és reméltünk is. 
A mi intézetünk tanári kara egy percig sem 

hitte, hogy sokáig tar that az az eszeveszett 
borzasztó betegség. Az i f júságot sem kárhoz-
tatta, okolta, s minden erejéből a r ra töreke-
dett, hogy a nagyobb szélsőséges kitöréseket el-
hárítsa! 

Hogy a kommün bukása után nyomban nem 
öleltük magunkhoz az if júságot, az természe-
tes. Közös megállapodással kemény, sokszor 
nagyon kemény eszközöket alkalmaztunk. 
Higyje el, f á j t ez nekünk nagyon. De hiába! 
A nevelésre is ráillik az, hogy a betegséget 
sokszor keserű orvossággal kell gyógyítani. A 
szeretet azonban egy pillanatig sem hiányzott. 
A keményentartás, a szigor, a büntetés is sze-
retetből történt. És az sem csodálható, hogy 
kissé aggódva tekintünk a kommün alatt vég-
zett évfolyam hallgatói után. Aggodalmunk 
azonban — hála Istennek — felesleges volt, 
mert valamennyi volt növendékünk, ha kissé 
fertőzve is volt, csakhamar kigyógyult. A mi 
fiainkkal baj nem történt. 

Végtelenül sajnálom, hogy magának, édes 
Fiam, kissé tovább kellett szenvednie. Pedig 
emlékszem rá, hogy mint főbizalmi sem volt 
követelő, kihívó. Emlékszem, hogy az „ifjú-
munkások" nevében a sok gersli-, a tök- és a 
spenótfőzelék ellen tiltakozott, de nem „elv-
társ"-ozott. Egy kissé félénk, bátortalan is volt, 
ami nekünk jól esett, mert éreztük, hogy lelke 
nem alakult át forradalmárrá. Nem lehetett azt 
egykönnyen eltüntetni, amit előző nevelése 
lelkébe vésett. Engedje meg, de ha minden 
kommunista olyan lett volna, mint a mi inté-
zetünk főbizalmija, két-három bakakáplár né-
hány nap alatt valamennyit kukoricára térde-
peltethette volna. 

Az én „borús gondolatomat", nagyon leérem, 
ne rigy vegye tehát, mint egy emberhez, egy 
volt tanítványomhoz kapcsolódó kellemetlen 
érzések kifejezőjét, mert tudom, hogy az i f jú-
ság ballépései mit jelentenek. Nagyon komoly 
és súlyos idők voltak azok, éppen azért nem az 
i f júság akkori viselkedése, hanem a kommün 
rettenetes emléke volt az, ami ott a folyosón 
homlokomra azt a „borús gondolatot" vará-
zsolta. 

Higyje el édes Fiam, hogy éppen olyan sze-
retettel gondolok Önre, akárcsak a nyugodtabb 
világban végzett bármelyik kedves tanítvá-
nyomra. 

Azt ír ja, hogy a göröngyös életpályán lépten 
nyomon találkozott az Istennel. Édes Fiam, a 
legtöbb ember a jó Istennel csak akkor talál-
kozik, mikor bajban van. Éppen azért, ha itt 
befejezte volna gondolatát, nem valami nagyon 
örültem volna neki. Annak örülök jobban, hogy 
most is a jó Istennel van, mikor boldog, meg-
elégedett. Én azt tartom, hogy mikor az ember 
Istenre talál, akkor tulajdonképen önmagát, 
önmaga boldogságát talál ja meg. Legyen tehát 
továbbra is a jó Istennel, mert ha a tanító 
Vele van, az azt jelenti, hogy sok-sok gyer-
mek, egy egész generáció Istennel van. 

Í r ja , hogy mit tett a szegény gyermekekért, 
tudományban elmaradt népeért. Ugye érzi. 
hogy mit jelent az éhezőknek ételt adni, a mezi-



17, SZÁM N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I TÁJÉKOZTATÓ 
659 

teleneket ruházni, a tudatlanokat tanítani? 
Gondoljon csak Vörösmartynak erre a költe-
ménytöredékére: 

Mi az, mi embert boldoggá tehet? 
Kincs? hír? gyönyör? 
A telhetetlen elmerülhet benne, 
Mert nem tudja, hogy van: szívöröm. 

S lehet-e nagyobb szívöröm, szebb, nemesebb 
hivatás, mint a szegény elesett magyar nép 
gyermekeit táplálni, nevelni? Minden falat 
étel, amit a gyermekeknek adunk, minden ne-
velői mozzanat, amit a gyermekért, a népért 
teszünk, egy-egy téglája a magyar jövőnek. 
Köszönöm, édes Fiam, hogy ilyen szépen épít-
get. Leljen nemes munkájában igen-igen sok 
örömet! És csak álmodtasson népével sok-sok 
szépet, nemeset, azon a népművelési estéken. 
Higyje el, hogy szeretetet csak szeretet vált ki. 
Szeresse népét, szeresse, de nagyon szeresse a 
magyar kisgyermekeket és sok-sok öröme lesz 
a tanítói pályán. 

Jól esik, hogy kis családjáról olyan szeretet-
tel ír. Ebből is látom, hogy nyugodtan, egyen-
súlyozott lélekkel helyezkedett el az életben. 
Legyen is büszke a fiaira s velük együtt szo-
rítsa keblére azt a 70—80 kis magyart. 

Annak is nagyon örülök, hogy a tanfolyam 
átalakító hatással volt a lelkére. Egyre azon-
ban kérem: Ne fogadja el mindazt, amit ott 
mondottunk, csak akkor, ha a hallottakat és 
látottakat kritika szigorú rostáján is átszűri. 
Ne feledje, hogy csak annak a nevelési és a 
tanítási módszernek van értéke, ami a tanító 
lelkében meggyőződésből alakul ki. Módszert 
ráerőszakolni senkire sem szabad. A tanító 
nemcsak befogadó és reprodukáló, másoló lé-
lek, hanem elsősorban alkotó. Mi csak az álta-
lános elveket hangoztattuk s meggyőzni akar-
tuk. A részletek kidolgozása az már önálló al-
kotás lesz, ami már a tanító dolga. Tudom, 
hogy anyagilag is sokat áldozott ar ra a tan-
folyamra. Ugye nem bánta meg? 

Nagyon kedves levelének az a része, amely-
ben azt ír ja, hogy a tanfolyam után alig várta 
a tanév kezdetét, hogy a gyakorlatba is át-
vigye azt, amit ott hallott, látott. Érdekes! Ezt 
a tanfolyamok volt hallgatói közül igen sokan 
ír ják. S ez megnyugtató, mert azt mutatja, 
hogy vágyat keltettünk, munkakedvet fokoz-
tunk s így munkánk nem veszett kárba. 

Ej, ej! Hát volt nádpálcája? Minek az? Sze-
gény kisgyermekek! Tessék csak elgondolni, 
hogy annak a szegény népnek a gyermekei ott-

hon alig éreznek szeretetet. Lehet köztük olyan 
is, akit csecsemőkorától senki sem csókolt, si-
mogatott meg. Nekünk pedig szeretetre kell 
nevelnünk. Szeretetre nevelni pedig csak sze-
retettel lehet. Vájjon nádpálcával neveltek már 
valakit szeretetre? Kísérelje csak meg azt, 
hogy nevelési eszközül, a nádpálca helyett a 
szeretetet alkalmazza úgy, amint azt a hozzám-
intézett kérdésekre válaszolva a tanfolyamon 
elmondottam. Én 30 évig neveltem, tanítottam, 
de más gyermekét soha nem ütöttem meg. Kell, 
nélkülözhetetlen a büntetés, de nem a testi. 
Azt hagyjuk a családnak. Van nekünk elég más 
büntetési eszközünk. Aztán meg a modern ne-
velésben — mint a tanfolyamon mondottuk — 
nem a büntetés, hanem a jutalmazás áll első 
helyen. Ezzel sokkal többet érünk el, mint a 
büntetéssel. 

í r j a , hogy a tanfolyam hatása alatt átdol-
gozza tanmenetét. Ezt helyesen teszi. Egyre 
azonban kérem: Jó széles „jegyzet" rovatot 
hagyjon benne s évközben jegyezgesse oda 
észrevételeit. Meglátja, hogy jövő évre ú j r a át 
kell dolgoznia, annyi értéket talál munka-
lcözben. 

Szíves kívánsága szerint intézkedtem, hogy 
a kiadóhivatal saját címére küldje a Néptaní-
tók Lapját. Jól teszi, ha ezentúl szorgalmasab-
ban olvasgatja. Meglátja, hogy mennyire fogja 
az alakítgatni tanítói lelkét is, módszeres fel-
fogását is. A Néptanítók Lapja azonban nem 
lesz elég önképzéséhez. Amellett olvasgasson 
sok-sok pedagógiai könyvet, különösen a ve-
zérkönyveket, mert ma már alig van tanító, 
aki ezeket nélkülözheti, mert hiszen a tanító 
önképzésével nemcsak saját munkáját könnyíti 
meg, hanem a nemzet művelődési fokát is csak 
így emelheti. Az elmaradt tanító elmaradt isko-
lát, az elmaradt iskola pedig elmaradt nemze-
tet jelent. A nemzet érdeke is tehát, hogy a ta 
nító művelje magát. 

Kérem, feledje el azt a tekintetet, ami leve-
lének megírására késztette, mert ebben az eset-
ben még megbocsátásról sem lehet szó. Hiszen 
nem bántott meg. Éppen csak az volt a szeren-
csétlensége — amiről nem tehet —, hogy éppen 
abban a rettenetes időben volt tanítónövendék. 
Végtelenül örülök, hogy a tanfolyamon na-
gyobb lelkiközösségbe kerülhettünk, mint 15 év 
előtt. 

Szeretettel köszönti s munkájára a jó Isten 
bőséges áldását kéri! 

Drozdy Gyula. 

A Z Á L L Á S T A L A H í T A N Í T Ó K A L K A L 1 A Z Á S Á I A K 
P R O B L É M Á I 

írta: Dr. WEKERLE IMRE 

Három évvel ezelőtt, amikor Hóman Bálint 
kultuszminiszter átvette a kultusztárca veze-
tését, a trianoni békeszerződés és a gazdasági 
válság következtében máshol elhelyezkedni nem 
tudó állástalanok nagy tömege várta elhelye-
zését. 

Az állástalanok legnagyobb tömegét kétség-
kívül a tanítók alkották. A kultuszminiszté-
riumba a legutóbbi évek során több mint 4500 
tanítónői és 1500 tanítói alkalmazás iránti ké-
relem érkezett. 

Hóman Bálint kultuszminiszter jó szívvel és a 
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legnagyobb jóindulattal igyekezett az állásta-
lan tanítóság elhelyezésének nagy problémáját 
megoldani. A legutóbbi két év alatt minden al-
kalmat felhasznált és nagy energiával küzdött 
azért, hogy a költségvetésben minél több fede-
zetet kapjon az ú j tanítói alkalmaztatásokra. 
A legutóbbi két év alatt igen sok tanító nyert 

zati kérdőíven a pályázónak többek között fel 
kellett tüntetnie és okmányokkal igazolnia ok-
levelének keltét, képesítését, családi helyzetét 
és a figyelembe vehető szociális körülményeit. 

A miniszter elgondolása alapján Huszka Ernő 
miniszteri tanácsos, a VI. ügyosztály főnöke a 
kérdőívek kezelésének végleges rendezését és 

ö pdl̂ drók vegxetts égeti ek sorrendje íb képesítésé. 
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elhelyezést, azonban úgy látszott, hogy az állás-
talanok elhelyezésének problémáját radikálisan 
megoldani a mai súlyos pénzügyi helyzet mel-
lett lehetetlen. 

A tárgyalások során felvetődött az a kérdés, 
hogy vájjon az állástalan tanítók száma való-
ban meghaladja-e az 5—6 ezret? Reménytelen-
nek látezik-e ennek a nehéz problémának a 
megoldása? 

Hóman Bálint kultuszminiszter, hogy végre 
tiszta képet nyerjen a számításba jöhető állás-
talan tanítók számáról, folyó évi június hó 
15-én 80 tanítói és 40 tanítónői állásra hirdetett 
pályázatot. A pályázaton azonban csak azok 
az okleveles tanítók vehettek részt, akik még 
1934 előtt szerezték meg oklevelüket. A pályá-

egyszerű kezelését nagyszerűen megoldotta. 
A beérkezett pályázati kérdőíveket az adatok 
igazolása után évek és a pályázók képesítői 
vizsgálatának eredménye szerint rangsorol-
tatta. A kérdőíveket az említett sorrendben re-
giszterkönyvvel ellátott külön férfi- és női 
könyvekbe vezettette be. Heteken át folytatott 
nehéz és körültekintő munka után végre elké-
szült az alkalmazásra váró tanítók lajstroma. 

Csak a munka befejezése után látszottak 
ennek a rendszernek kiváló előnyei. Néhány 
másodperc alatt megtalálható bármelyik pá-
lyázó neve, összes személyi adatai, végzettsége, 
külön képesítése, szociális körülményei stb. 

A jövendő alkalmazásoknál úgyszólván az 
összes pályázók és alkalmazásra várók szem 
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előtt vannak és a legnagyobb könnyűséggel le-
het majd a legméltányosabbakat és a legtehet-
ségesebbeket kiválasztani. 

Bizonyára mindenkit érdekel az a statisztika, 
amelye a beérkezett pályázati kérdőívek adatai 
alapján készült s amely statisztikából igen ér-
dekes képet kaphatunk az állástalan tanítók 
helyzetéről. 

Igen érdekes képet nyerünk akkor, ha a pá-
lyázók végzettségének sorrendjét figyeljük. 

A táblázatból látható, hcfgy a háború utáni 
években végzett és a menekült férfitanítóság 
legnagyobb része 1930-ig, többé-kevésbbé el-
helyezkedett. Az 1930. év előtt végzett tanító-
nőknél azonban rosszabb a helyzet, mint a fér-
fiaknál, mert, amint láthatjuk, 571 állástalan ta-

II. 

Q pályázok szüleinek foglalkozat-. 

fogtalf<ozo5 
férfi II 

tio ÓíiZAó 
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ötiaflo iparom,kereskedő 183 19* 330 IV* .513 15'r 
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9 ' r ftőzfeftedesii fíMfv.Ta1ft. 103 10'» 215 9z m 

10" 
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katotia, rendőr, csendőr 26 r 125 151 4 6 

tauet crteUtiisea 15 r s Itt 73 
186 5'7 

wagati t isztviselő 24 v5 SO 3 S m 3'* 

iporutíerebk. a Itt. 41 V 106 V RT 4 J 

üaxdálk.-földttitjv. ttap&x. 167 1 z6 139 &•' 306 9* 

altisztek 51 65 Z> 116 

eauéb 28 2* 138 5* 166 5< 

áilásnéwűl 51 5'1* 11 0* G2 <» 
ObbZCbCn-. 951 100- - 2.525 100 - ,3.276 100 

A várt 6—7 ezer kérdőív helyett összesen csak 
3276 pályázat érkezett be. Tehát ar ra kell kö-
vetkeztetnünk, hogy az utóbbi években igen 
sok tanító kapott részint felekezeti iskolánál, 
részint pedig magánvállalatoknál alkalmazást. 
A 3276 pályázó közül 45 reaktiválást, 37 állami 
átvételt kért, további 57 pályázónak volt vég-
leges és 97 pályázónak ideiglenes állása. Figye-
lembe vehető keresetnélküli pályázók száma 
tehát végeredményben 847 férfi és 2196 nő, össze-
sen 3043. 

nítónő kér alkalmazást. Az 1930. évtől kezdő-
dőleg már igen sok tanító és tanítónő van állás 
nélkül. Ennek okát abban látjuk, hogy 1930-tól 
már úgy a fiú-, mint a leányképzőkben oklevél-
túltermeléssel találkozunk. 1930. évtől kezdődő-

• leg évenként több mint ezren és az 1934. évben 
már 1900-an szereztek tanítói oklevelet. 

Az évről-évre növekedő végzettek számát fő-
leg a súlyos gazdasági helyzettel magyarázhat-
juk. Alig van család, ahol ne éreznék a nehéz 
gazdasági viszonyokat és általában az a törek-
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vés, hogy a családnak legalább egyik tagja te-
gyen szert aránylag legrövidebb időn belül 
megszerezhető oklevélre. 

Különösen érdekes adatokat szolgál az I. sz. 
táblázatból kiolvasható tanulmányi előmene-
teli összehasonlítás. 

Az I. sz. táblázatban láthat juk, hogy a fér-
fiaknál a jeles tanulók vannak a legkisebb szá-

A táblázatból látható, hogy a férfiaknak 
68-9%-a, a nőknek 70-2%-a méltánylást érdemlő 
nehéz anyagi helyzetű pályázó. 

A pályázatokból minden kétséget kizárólag 
megállapítható, hogy az utóbbi években az or-
szág minden társadalmi rétegéből kerültek ki 
okleveles tanítók. Általában a pályázók úgy 
gondolkoznak, hogy mivel á középiskolai érett-

III. 

Q priltjdzok vallcisi itiegos&lá&cu 

va1ia& 
feVfia k t iofc űs&zesen 

va1ia& % % 

főm. kai.ti. 6 8 1 71" 1.T02 7 3 " 2 . 3 8 3 T2'8 

református 171 1V 38!> 16* 5 5 3 16'» 

aa h. ev* 6 6 T~ 156 6' r m 6« 
<J 

qó'r. Kath. 21 l-i 56 V> T í SL* 
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~ — -
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zalékban, a nőknél pedig fordítva a jeles és jó 
tanulók a legtöbben. Ha vizsgáljuk és jobban 
mélyére nézünk a dolognak, szükséges volna 
megállapítani azt, hogy a férfiak és a nők szü-
lei milyen társadalmi osztályhoz tartoznak. 

A II . sz. táblázatban látható a pályázók szü-
leinek foglalkozása. 

Megállapíthatjuk azt, hogy a női pályázók 
szülei — a férfipályázókkal szemben — nagyobb 
százalékban tisztviselő és értelmiségi foglalko-
zással bíró emberek. Körülbelül 22%-kal több 
a tisztviselő, pap, tanár, tanító és egyéb értel-
miségi foglalkozású szülők száma a nőknél, 
mint a férfipályázóknál. 

A pályázók adatait még egyéb szempontok 
szerint is feldolgoztuk, azonban célom ezúttal 
az, hogy csak a lényeges statisztikai adatokat 
közöljem. 

Végeredményben a beérkezett pályázatok 
— figyelemmel a pályázók végzettségének évére 
és tanulmányi képesítésére — szociális körül-
ményeik szerint jelöltettek ki. A IV. számú táb-
lázat muta t ja a méltányosnak talált pályázatok 
számát. 

ségi bizonyítvány külön szakképesítést nem 
nyújt , az egyetemi diploma megszerzése pedig 
egyrészt hosszú ideig tart, másrészt pedig költ-
séges, jövőjük biztosítása érdekében a tanítói 
pályát választják. Igen sok nő csak az előre 
nem látott eshetőségek miatt végzi el a taní-
tónőképzőt és igen sokan vannak, akik csak 
azért jár tak a tanítóképzőbe, hogy pedagógiai 
képzettséget szerezzenek olyan tárgyakból, ame 
lyet sem gimnáziumban, sem pedig a leány-
líceumban nem saját í thatnak el. A mostani 
nehéz életben sok férjezett okleveles tanítónő 
folyamodik állásért. Többen vannak még olya-
nok is, akik előzőleg középiskolai bizonyítványt 
szereztek, de mivel elhelyezkedni nem tudtak, 
megszerezték a tanítói oklevelet is, gondolván, 
hogy a tanítói pályán könnyebben tudnak el-
helyezkedni. 

Nem lehet eléggé méltányolni Hóman Bálint 
kultuszminiszternek azt a nagyjelentőségű és 
az igazság etikai szelleméhez szorosan ragasz-
kodó elhatározását, hogy a jövőben az alkalma-
zásoknál a tanító végzettségének évét, képesí-
tésének eredményét és családi helyzetét, illetve 
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szociális körülményeit veszi figyelembe s a A kultuszminiszter mindenesetre és minden 
lehetőség határai közt így igyekszik az állás- erejével azon van, hogy a bajokon — amelybe 
talan tanítóságon segíteni. A probléma azonban Trianon sodort — amennyire csak lehet — se-
nagy és nehéz, gyökeresen aligha oldható meg. gítsen. 

A T4KILÓK ÖIKORMÁIYZATA 
írta: FARAGÓ LÁSZLÓ 

Akik a népiskola felsőbb osztályaiban taní-
tanak, azoknak egyöntetű megállapítása, hogy 
itt nemcsak a tananyag meglehetősen gazdag, 
hanem a nevelés is sokkal nagyobb nehézsé-
gekbe ütközik, mint az alsóbb osztályokban. 
Éppen itt kell a tanulók között a tekintéíytisz-
telet, a tanító és tanulók kölcsönös megbecsü-
lése igen szép erényeinek meghonosodnia, 
amely kikristályosodva a fegyelmet ad ja vissza, 
mert a fegyelemmel is éppen itt van a legtöbb 
baj. Köztudomású, hogy a népiskola V—VIII. 
osztályait egyelőre két főtípus látogatja: 1. sze-
gény, de azért részben vagy egészben tehet-
séges, 2. tanulásban visszamaradt és nehezen 
fegyelmezhető gyermekek.* Mindkét csoport 
szülőinek jellemző vonása, hogy szegények. 

* A cikkíró i t t csak a városokra gondol. Falun, tanyán 
ez másként van. (Szerk.) 

Olyanok, akik korán reggel búcsúznak üvéik-
től s csak későn este látják ismét szeretteiket, 
így: a gyermekeiket is. Így a gyermek sokszor 
— tekintve, hogy rohamosan közeledik a- pu-
bertás kora felé — élni próbál a szomorú gaz-
dasági helyzet folytán előállott — de reánézve 
kedvező! — helyzettel. Ha lehet, kibúvót keres 
a tanítás, városokban a napközi otthono"kba 
való járás alól. Kikerülve ezek oltalma alól, 
tanul: az élettől. Tanít ja az utca, a kalandor-
filmes mozi, a sajtó zugtermékek s lassan-las-
san kezd felocsúdni, hogy már maga is — gyer-
mekfejjel — benne lépked az élet olyan meg-
nyilvánulásaiban, amely megnyilvánulásokra 
éppen a kültelkek, a nyomortanyák elkesere-
dettsége tanította meg. Az iskolába azután 
— akaratlanul is — belopja a megromlott lég-
kört és bomlik a fegyelem. A fegyelmezés kér-
déséből pedig nagyfontosságú probléma válik. 
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Ennek a kérdésnek, természetesen, mindenek-
felett a gyakorlati oldalát kell szemügyre ven-
nünk. Tanév elején bizonyos mértékű aktuali-
tást nyerhet így e cikk, amelynek keretében 
nagy vázlatokban óhajtok képet festeni a fe-
gyelmezés, illetőleg fegyelem megteremthetésé-
nek egyik módjáról, a tanulók önkormányza-
táról. 

A gondolat régebbi. Amerikából, a reformok 
hazájából indult ki. Apostola: Dewey. Az ame-
rikaiak a tanulók önkormányzatával az állam-
polgári nevelés útjai t akarták járni. A tanulók 
kezébe valósággal hatalmat adtak s a maguk 
kormányzatát magukra a gyermekekre bízták. 
Mint minden reformnak, ennek is támadtak 
sebezhető pontjai. A pedagógusok próbálkoz-
nak a tanulói önkormányzattal, de sok helyen 
túllépik a megengedett határokat. így szület-
tek meg a diáksztrájkok s más kellemetlen ki-
lengések, amelyeknek eredménye az lett, hogy 
az önkormányzat elvéhez bátortalanul nyúltak 
s az egészből csak egyet mentettek át sok he-
lyen: a mindenható vigyázót, akinek kezében 
van a hatalom s — mint kis diktátorhoz illik — 
él is ezzel. 

Pedig az önkormányzat elvének megvalósítá-
sával igen értékes eredményeket érhetünk el 
a népiskola IV—VIII. osztályaiban. Az egész 
elv lényege az, hogy minden, az osztály életé-
vel kapcsolatos dolgot lehetőleg maguk a ta-
nulók végezzenek el. Osztálytisztek állnak az 
osztály élén s a tisztikar felett áll a tanító. 
A tanító, akinek kezében futnak össze a szálak, 
aki irányít, vigyáz arra, hogy az osztálytiszt-
viselők pontosan végezzék feladataikat s a 
szükséges alkalmakkor — radikálisan — közbe-
lépjen. 

Az osztályönkormányzat megvalósításánál 
mindenekelőtt az osztálytiszteket kell meg-
választanunk. És itt szakítunk a régi módszer-
rel. Az egyes tisztségekre nem mi — tanítók — 
jelöljük ki a gyerekeket. Nem! — az osztály 
rendje, példás élete mindannyiunk közügye. 
Fontos „állás" az osztálytisztviselöség — ezt 
állandóan hangsúlyozom és alkalmakkor bizo-
nyítékát adom — s így elnyerése az osztály 
választásához van kötve. 

Tehát választunk! 
Üres egy „állás". Felhívom rá az osztály 

figyelmét. Az illető feladatait körvonalazzuk. 
Tudomásukra hozom, hogy a tisztség betöltését 
hivató választáson állítsanak két jelöltet s ki-
tűzöm a választás időpontját. Közben én sem 
tétlankedem. Ismerem tanítványaim. Mindegyik 
más egyéniség. Az egyik vasakaratú, a másik 
diktátori vonásokkal rendelkezik, a harmadik 
a tisztaságnak a barát ja . Válogatok köztük. 
Kijelölöm én is a jelöltemet. így érkezik el a 
választás napja. Három jelöltünk van. A há-
rom jelölt közül választunk teliát, mégpedig 
írásban titkosan, vagy szóval karfeltétellel. 
(Mennyi-mennyi izgalom, élet egy kis fehérre 
meszelt teremben!) Az írásbeli szavazást a fő-
tisztségeknél alkalmazzuk. Megszámláljuk a 
szavazatokat és a győztes elfoglalja hivatalát. 

Már most kedvezően állnak a dolgok. Paran-

csolói választottak a saját akaratukból s így 
természetes, hogy annak engedelmeskedniök 
kell, hiszen maguk választották. 

Ezekután minden erőmmel oda kell hatnom, 
hogy a megválasztottaknak a szükséges tekin-
télyt megszerezzem. Komolyan veszem őket. 
A jelentéseikre — mert működésükről beszá-
molnak — gondot és időt fordítok. Szavaimmal, 
tekintetemmel, egész magatartásommal el kell 
árulnom, hogy megelégedett vagyok. I t t tág 
tere nyílik a dícsérésnek s nem fukarkodha-
tom ezzel, hiszen itt az állás viselésével kap-
csolatban ez a fizetés egyik formája. 

Őrködöm, hogy egyesek a megbízatásukat ne 
kössék össze a zsarnoksággal. 

Számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, hogy 
valamelyikük belefárad, vagy beleún feladatá-
nak végzésébe. Ennek vezető pozícióban ma-
radnia nemcsak felesleges, hanem — ha vizs-
gálat alá vesszük a kérdést, belátjuk — káros 
is. Ilyenkor nem kényszeríthetjük tovább, ha-
nem beadhatja bármely reggel a lemondását az 
osztálynak. Az osztály pedig vagy bizalmat 
szavaz, vagy a lemondást elfogadja s ez eset-
ben kihirdetjük az ú j részleges választás idő-
pontját. A leköszöntnek működését megköszön-
jük s ismét közpolgára lesz az osztálynak. 

Azonban nemcsak lemondani lehet, hanem 
megbukni is. Ha valamelyik vezető ellen pa-
nasz van, arról jelentést tesznek. A panaszt 
vizsgálat tárgyává tesszük s amennyiben a 
vizsgálat eredménye kedvezőtlen, határozunk 
további sorsa felől. Ha vétke, mulasztása na-
gyobb, akkor szinte elkerülhetetlen részére a 
megbuktatás (szavazás útján) s kiesik a kabi-
netből. Egyben — mivel visszaélt a köz bizal-
mával — megállapítom azt az időpontot, amed-
dig semmiféle tisztségre igényt nem tarthat. 
(Jogai fel vannak függesztve!) 

Ilyen megoldás mellett elérem azt, hogy ál-
landóan olyan gyermekek a segítőtársaim, akik 
feladatukat ambícióval lát ják el s egyben mint 
az én, mint az osztály bizalmát élvezik. 

Mondanom szinte felesleges, hogy sok pozí-
ciót szerveztem. Tettem ezt egészen tudatosan, 
így a legtöbbjüknek megvan a maga elfog-
laltsága. Azt pontosan kell betöltenie, mert 
különben a közösség, az osztáiy szabályaival 
talál ja szembe magát s elvesztheti az oly nehe-
zen szerzett tisztségét. 

Osztálytisztségek a következők lehetnek: 
Főtisztségek: 1. Vigyázó-munkavezető. 2. Szek-

rénygazda. (Táblát kezeli, kirak.) 3. Osztály-
parancsnok. (Feladata: illemhelyre vezetés, ki-
ránduláson a menet vezetése, sorakoztatás, 
tornagyakorlatok bemutatása.) 

Altisztségek: 1. Tisztaságfelügyelők, [a) Reg-
gel az ajtóban kéz-, láb-, köröm- és fülvizsgáló. 
b) Tanterem-tisztasági felügyelő, c) Illemhely-
felügyelő. I 2. Virágkezelők. 3. Irkaosztók. 
4. Szertárosok. 

Szükségtelennek tartom az egyesek feladatát 
megvilágítani. Ehelyett szeretnék egy-két, ta-
lán önkénytelenül felmerülő kérdésre feleletet 
adni. így arra a kérdésre is kell válaszolnom, 
hogy mily eszközöket veszek igénybe a célból, 
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68. ÉVF. 

hogy a tisztekben a lelkesedést fenntartsam'? 
Mivel sikerül ezt elérnem? 

Dícsérés, kiérdemelt elismerés ú t j án az osz-
tá ly elé állítom, mint példaképet. Így bizonyos 
mértékig egyr kissé előtérbe kerül. Kisebb elő-
nyökhöz ju t ta tom a munkatársakat. H a valami 
szerény kiosztásról van szó s két egyenlő sze-
gényem van. akkor a „munkát végző szegény" 
kap ja azt. (Irón, könyv, tollhegy stb.) Végül 
az egészséges versengést is a juta lmazás esz-
közeként használom fel. Az altisztségek viselői 
elnyerhetik a három főtisztség bármelyikét, ha 
ál lásukat szépen és becsületesen töltik be. Te-
hát mindenki előreléphet, felfelé törhet s el-
érhet i az első tisztséget, a legszebb kitüntetést . 

Az kétségtelen, hogy az egész kérdés így első 
tekintetre igen körülményesnek látszik. Nem 
tagadom, hogy az önkormányzat megvalósítása 
munkatöbbletet jelent. Megtörténhet, hogy a 
felmerülő dolgokat, választást talán csak vala-
melyik tízpercben tudom megoldani, mer t ép-

pen a népiskola felső osztályaiban á l lunk szem-
ben igen komoly anyagkörrel . 

Nem hallgathatom el azt a meggyőződésemet 
sem, hogy az önkormányzatot állandósítani 
nem mindenütt lehet. A körülményeknek egy 
harmonikus komplexumára van szükségünk 
ehhez. 

H a ezek megvannak, akkor megalkotása üd-
vös. H á r o m főeredménye: 1. Fegyelem. 2. Munka 
hatványozott megszerettetése. (Mindenki még 
valami pluszt végez!) 3. Sikerül az állampol-
gári élet megvilágítása. Ha pedig részbeni ered-
ményekhez jutok, az is élték, mert az osztály 
nagy többségét fegyelmezetten adom át az 
életnek. 

A fegyelem a lelke munkánknak. Sokféle út 
vezet felé. Az önkormányzat u t j á még eléggé 
kitaposatlan s fáradságos, de éppen ezért válik 
hatványozottan értékké a nyomában megszü-
lető és mindenki á l ta l annyira óha j to t t ered-
mény. 

A NÉPOKTATÁS ÉSZAKI ROKONAINKNÁL 
ír ta: Dr . vitéz N A G Y I V Á N 

Hazai oktatásügyünk mindenkori helyzeté-
nek és jövő fejlődési i r ányának meghatározá-
sánál jelentős tényezőként szerepel az egyes 
külföldi, rendesen az előrehaladottabb, ú. n. 
„nyugati" államok oktatásügyének ismerete, 
illetve az azzal való összehasonlítás lehetősége. 
Mégis — úgy gondoljuk —, hogy most, mikor 
kultuszminiszterünk kezdéséből a nemzetneve-
lés egységes szempontjainak beállítása révén 
oktatásunk bizonyos á ta lakulás előtt áll, a 
túlontúl is ismert német és francia oktatási 
rendszerek helyett magunk elé á l l í tha t juk 
északi rokonainknak, a finneknek és észteknek 
oktatásügyét is, még pedig különösen a min-
dennapi elemi oktatás helyzetét. 

Észtországban (területe 47.549 km2, népessége 
1,200.000 lélek, négyzetkilométeremként 25 lakos-
sal) az oktatásügy élén a közoktatásügyi és 
népjóléti miniszter áll, akinek minisztériumá-
ban egy külön oktatásügyi csoport és annak ke-
retén belül a népiskolai ügyosztály foglalkozik 
a mindennapi elemi oktatás ügyeivel. A nép-
iskolának ha t osztálya van és annak látogatása 
a gyermek betöltött 7. évétől addig, de legfel-
jebb a 16. éves korig kötelező, amíg a népisko-
lát be nem fejezte. Az iskolakezdő kor azért 
ál lapít tatot t meg a 7. életévben, mert a túl-
nyomóan falvakban és majorságokban élő fa-
lusi lakosság gyermekei részére az iskolák sok 
helyütt igen nehezen közelíthetők meg a hideg 
téli időszakban. A helyi viszonyoknak meg-
felelően a városokban mód van azonban az is-
kolázást korábban is megkezdeni. 

Az oktatás a növendékek anyanyelvén törté-
nik. Észtországban építették ki ugyanis eddig 
szinte a legtökéletesebben a nemzetisének kul-
turális autonómiáját. Az észt alkotmány értel-
mében ugyanis minden 18. életévét betöltött 
észt ál lampolgárnak joga van megjelenni az 
illetékes közigazgatási hatóságnál és ott be-

jelenteni, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. 
E bejelentés után joga van minden vonatko-
zásban az illető nemzetiség anyanyelvét szaba-
don használni. A gyermekek 18 éves korukig a 
szülők bejelentése a l a p j á n regisztráltatnak, ek-
kor azonban joguk van önállóan bejelentést 
tenni nemzetiségüket illetően. Ugyancsak az 
észt bünte tő törvénykönyv az első, amely ennek 
a nemzetiségi bevallásnak regisztrálásánál fel-
merülhető minden o lyan cselekményt, amely a 
jelentkező polgárt anyanyelvének bejelentésé-
nél befolyásolhatná, vagy szabad bevallásában 
megakadályozná, büntetéssel sújt . Ennek kö-
vetkeztében, bár mindössze csak kb. 100.000 
orosz, 25.000 német, 8—10.000 svéd és mintegy 
5000 zsidó kisebbségi polgárról van szó, mégis 
az iskoláknál tekintettel vannak a r ra , hogy az 
oktatás az illető nemzetiségi nyelvén történ-
jék. Azok a kisebbségekhez tartozó gyermekek, 
akik valamely községben csekély számuknál 
fogva nem nyerhetnének oktatást s a j á t iskolá-
jukban és saját nyelvükön, vagy magántanuló-
ként tanulhatnak, vagy bejárhatnak másnyelvű 
iskolába is. A két felsőosztályban egy idegen 
nyelvet is tanítanak, még pedig a kisebbségi 
iskolákban az észt nyelvet. 

A német lovagrend, majd az orosz uralom 
alatti elnyomás következtében csak a mult 
század közepén indult meg a -széles népi réte-
gek á l ta lános oktatása a parasztcsaládból szár-
mazott Voldemar Jannsen tanítónak és közíró-
nak buzgólkodása következtében. De mind já r t 
az első észt iskolák megalakulása u t án meg-
indult egy szlávosítási folyamat is az orosz 
hatóságok részéről, amelynek végeredményben 
csak az 1918. évi felszabadulás vetett véget. 

Észtországnak 1934-ben mindössze 42 óvodája 
volt, amelyben 81 tanerő 3068 gyermekkel fog-
lalkozott. Az elemi iskolák száma 1229, általá-
ban valamennyi koedukációs és bennük 111.115 
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tanulót — az 59 kiegészítő iskolában működő 
tanítóval együtt — 3653 tanerő oktat. Ezek 
közül 1830 férfi ós 1823 nő. Van azonkívül az 
állami iskolákon k ívül 72 magánóvoda és 33 
magán elemi iskola is. Néhányszáz gyerek ta-
nul a 2 süketnéma-intézetben és a 4 gyenge-
képességűek számára fenntartot t iskolában. 

Az oktatás az a lkotmány 12. §-a szerint a 
szülők vagy gyámok büntetésének terhe mellett 
kötelező és ingyenes. Az iskolázás „a nemzeti 
műveltség megszerzésére és az életben való 
gyakorlat i lag felhasználható ismeretek közlé-
sére fekteti a fősúlyt . Az elemi iskola negye-
dik osztályának elvégzése után lehet a közép-
iskolába fellépni. A tanítási idő általában 35 
hét, de faluhelyen 31 is lehet. A népiskola tan-
terve a falusi iskolákban a következő: 

Tantárgy I. II. III. IV. V. VI. összes 
Anyanyelv . . 8 8 8 7 6 6 43 
Hi t t an 2 2 2 2 2 2 12 
Honismeret . . 2 2 3 — — — 7 
Számtan 6 6 6 5 5 5 33 
Term.-rajz és 

egészségtan — — — 4 4 4 12 
Földra jz — — — 2 "2 2 6 
Tört . és társa-

dalomtan .. — — — 2 8 3 8 
Ra jz 2 2 2 2 2 2 12 
Kézimunka 2 2 2 2 2 2 12 
Ének 2 2 2 2 2 2 12 
Testgyakorlás 2 2 2 2 2 2 12 

Összesen: 26 26 27 30 30 30 169 

A mindennapi elemi iskolát kiegészítő tan-
folyam követi, amelynek célja, hogy a növendé-
keknek vagy ál talános vonatkozásban fej-
lessze ismereteit, vagy jövendőbeli foglalkozá-
sát illetően ad jon gyakorlati oktatást . Ez az 
i skolafa j ta még nem kötelező, épp ezért csak 
59 áll fenn az országban, összesen 1955 tanuló-
val. Az oktatás ideje ezekben az iskolákban 
1 vagy 2 év, még pedik október 1-től május 
31-ig; a tanításidő különböző: van olyan, 
amelyikben hetenkint 5—6, illetve 3—4 napon 
keresztül tart a tanítás. A gyakor la t i tovább-
képzést célzó ilyen iskolák között találunk házi-
ipar i és háztartási , kertészeti és méhészeti, 
mezőgazdasági, halászati , szövő-fonó, szövetke-
zeti, fa-, fém-, bőr ipar i , gépszerelői és könyve-
lési i rányúakat . 

Az oktatószemélyzet képzését illetően első 
helyen áll az ország fővárosában, Tallinban 
székelő Pedagogium, amelynek elvégzésére két 
esztendő, illetve az előkészítő osztállyal 3 év 
szükséges. A felvételhez a középiskolának el-
végzése szükséges. Van azonkívül 3 olyan taní-
tóképző, amely a középiskolával egyenrangú 
képzést nyúj t . A képzőintézetekhez egy-egy 
gyakorlat i népiskola tartozik. Az oktatás itt is 
ingyenes. A növendékeknek az iskola elvégzése 
után egy bizonyos ideig iskoláknál kell taní-
tani és csak a gyakorla t i idő elteltével kaphat-
ják meg képesítőjüket. A tanítóképzőkben 1934-
ben 186 növendéket 54 tanár oktatot t . 

Az elemi iskolai tanítók fizetése évi 1080—2040 
észt korona között mozog, amikor megjegyez-

het jük, hogy egy észt korona megfelel egy ma-
gyar pengőnek. Az egész észt állami költség-
vetés 62 millió észt koronát t e t t ki 1933/34-ben, 
amelyből 7,019.000 korona eset a közoktatásügyi 
kiadásokra. 

Finnországban (területe 388.279 km2, népes-
sége 3,720.752, négyzetkilométerenként tehát 11 
lakossal) az általános iskolakötelezettség a 7. 
évtől a 15. évig terjed. Az oktatás egészen a 
mul t század második feléig az egyház kezében 
volt, ahonnét a kiváló Uno Cygnaeus evangé-
l ikus püspöknek, „a finn népiskola a ty jának" 
kezdeményezésére 1866-ban a politikai község, 
mint iskolafenntai ' tó testület vállalta át az ok-
tatásügyet. Az 1919. évi alkotmány a lapján 
1921-ben hoztak ú j törvényt az általános iskola-
kötelezettségről. Az elemi iskola eszerint 6 osz-
tályban foglalkozik a gyermekekkel, mégpedig 
a két alsó osztályban évenként 18—36 héten ke-
resztül, a négy felső osztályban pedig évi 36 
héten át. Azokban a kerületekben, ahol a ta-
nulók száma 30-nál kisebb, a tanító összevontan 
ad ja elő az anyagot, mégpedig 12 héten át az 
alacsonyrabb évfolyamok és 28 héten át a maga-
sabb évfolyamok számára, mégpedig közösen s 
így tulajdonképen az elemi iskola két osztályra 
vonódik össze. Mivel a lakosok a vidéken óriási 
távolságban élnek egymástól, ezért volt szük-
séges a falusi iskoláknak összevont osztályok-
kal való megszervezése. De hozzátehetjük, hogy 
a gyermekek Finnországban és Észtországban 
is már rendesen úgy kerülnek a családi házból 
az iskolába, hogy írni-olvasni már megtanul-
tak. Az ál talános iskolakötelezettség az összes 
városokban 1931-ben lépett érvénybe, míg' a 
vidéki községekben csak 1937-ben éri el te l jes 
kifejlését. 

A finn összevont népiskolák tanterve a követ-
kező: 

Tantárgy I—II. 
oszt. 

III—IV. 
oszt. összesen 

Hit tan 4 — — 4 
Történet — — 3 3 
Honismeret és 

földrajz — 2 1 3 
Természetrajz . . — — 3 3 
Anyanyelv 2 5 5 12 
Szám- és mér t an 2 4 2 8 
Szépírás — 3 3 6 

1 1 1 3 
Ének 2 — — 2 
Torna 1 — — 1 
Kézimunka 4 — — 4 

Összesen: 16 15 15 46 

Az iskolákban az oktatás az anyanyelven tör-
ténik, ami azt jelenti, hogy a finnen kívül a 
lakosságnak mintegy 10% -á t kitevő svédek 
ugyancsak anyanyelvükön kapnak oktatást. A 
kötelező iskolázásnak 1921-ben való bevezetése 
óta, amikor az ország terüle tén mindössze 687 
alsóbbfokú elemi iskola és 3771 teljes népiskola 
volt, 1934-re az iskolák száma 3592-re, i l letve 
5238-ra emelkedett, a növendékeké pedig 215.000-
ről 288.COO-re. Addig, amíg a világháborút kö-
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vető évben mindössze 6057 tanító oktatott, 1934-
ben már 12.945 volt a tanerők száma. 

A tanítóképzésről 5 tanítóképző és 9 tanítónő-
képző gondoskodik, ahol 1551 növendéket 129 
tanár tanított . A tanítóképző tanideje, az elemi 
iskolát követőleg 5 év, vagy 3 év azok számára, 
akik középiskolát végeztek. A tanítóképzők kö-
zül 4 svédnyelvű. A tanítók színvonalának eme-
lése céljából az egyetemeken továbbképző-tan-
folyamokat szoktak évenkint tar tani , amelyek 
nagyon látogatottak és eredményesek. 

A finn és észt közoktatásügy szervezetének 
egységessége és erős nevelőereje abban rejlik, 
hogy mind a két nép már körülbelül egy szá-
zaddal ezelőtt elérte a fa j i kialakulásnak azt a 
fokát, amely felé Magyarország csak most, a 
Trianon okczta nemzeti-állammá levésekor ju-
tott. Nagy ereje még ennek az oktatásügynek 
az egy vallásfelekezethez való tartozás is, 
amennyiben mindkét ország lakossága majd-
nem 100%-ban az evangélikus egyházhoz tarto-
zik. Nemzeti és felekezeti széthúzás nem bont ja 
meg tehát nemzeti ku l túrá juk egységére irá-
nyuló törekvésüket és ebben az irányban kis 
északi rokonaink példát adhatnak nekünk is.* 

. ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ü V E L É S 

Irtsuk ki a legyeket. 
Légy — ne légy! Régi szójáték. Gyermek-

korunkban igen mulatságosnak véltük, ma in-
kább az igazságát érezzük. Valamikor a legyet 
csak éppen kellemetlennek tar tot tuk, de ezt sem 
mindig. Mint elemisták sokszor elszórakoztunk 
velük s kint a régi iskola tornácán, napos őszi 
délutánokon, előadás előtt nagyokat kacagtunk 
aztn, hogy jó tanítónk Csárdás ku tyá ja mint 
kapkodja be őket egymásután, ha szuuyókálá-
sában zavarták. És milyen ügyességre tet tünk 
szert a legyek fogdosásában, meg a légycsapó 
kezelésében! Pálca végére erősített tenyérnyi 
bőrdarab volt a légycsapó. Sohasem hibáztunk 
vele, igaz, hogy jól ismertük, mert a konyhá-
ban ez a fegyver szinte a felszereléshez tarto-
zott és nehéz is lett volna el nem találni a falon 
ülő sok légy közül legalább egyet egyszerre. Ha 
pedig este a sötétben hirtelen gyufá t gyúj tot -
tunk, a langyos tűzhelyről úgy zúgott fel a tö-
mérdek kis szárnyas, mint valami megriadt 
szavalókórus. 

Bent a szobában rendszerint üveg-légyfogó 
volt. Egy üvegbúra, olyanformájú, mint a 
pörgekalap, amelynek befelé van fordítva a 
kar imája . Á kar imába ecetet öntöttek, alája pe-
dig porrátöröt t cukrot szórtak csalogatónak. 
A légy rászállt a cukorra s amikor teleszítta 
magát, felrepült a burába és az üveg faláról 
beleesett az ecetbe, szegény. Négy-öt nap a la t t 
a ka r ima megfeketedett a légyhullák sokasá-
gától. 

* Irodalom: Bureau International d'F.ducation (Genf): 
Annuaire Internationale de l'Edueation et de l'enseigne-
ment 1933. és 1934. évi kötete. — Virányi Elemér: 
A finn és észt közoktatásügy szervezete. (Szeged, 1935.) 

A kis gimnázisták első d iák t ré fá ja éppen a 
légyről szólt. Feladtuk egymásnak azt a fogas 
kérdést, hogy mit jelent la t inul : „Légy jó!" 
Mert az egyszeri diák úgy fordította le ezt a 
mondatot, hogy: „musca bona", amiben az a 
mulatságos, hogy a „musca" magyarul „legyet" 
jelent s nem a lenni igének felszólító a lak já t . 

Később, mikor felnőttünk és katonának men-
tünk, már sokkal komolyabban foglalkoztunk 
a legyekkel. Az önkéntesi iskolában, főleg ha 
esős idő mia t t nem volt kivonulás és a legyek 
is lustábbak voltak, a harcászat i órán katonás 
arccal s a zord tárgyhoz illő összehúzott szem-
öldökkel hal lgat tuk az előadást, miközben óva-
tosan, oldalt lefelé pi l lantva — legyet fogtunk 
a pad alatt. E g y ideig a markunkban tar to t tuk , 
aztán az előt tünk ülő b a j t á r s háta mögött ki-
téptük a szárnyai t és vagy á tugrá l ta t tuk a 
ceruzán vagy pedig beeresztettük lassan a baj-
társ ga l lér ja mögé. A jó tanulók az i lyesmit 
nem igen szerették. 

Ilyen és hasonló szórakozásokat nyú j to t t ak 
a legyek a háború előtt kicsinek, nagynak egy-
aránt. Ebből is kitűnik, hogy milyen jó volt a 
békevilág. Hiába, sok minden megváltozott és 
a szép idők elmultak! De — a legyek mégis itt 
maradtak. Ügylátszik, ők nem tartoztak szoro-
san a szépségek közé. Régen is tudtunk róluk 
egyet-mást, ismertük a bosszantásaikat s in-
kább csak ezek ellen védekeztünk; manapság 
azonban, hogy a kislények kutatása, a bakterio-
lógia napról-napra mélyebbre lát, már tud juk , 
hogy nemcsak bosszúságot okoznak, hanem 
egészségünket is pusztí t ják. 

Alig két-három évtizede, hogy a tudósok ezt 
a veszedelmet felfedezték. Megállapítást nyert , 
hogy a fertőző betegségek legnagyobb részé-
nek terjesztésében igen gyakor i szerepe van a 
légynek. A kolera, tífusz, tuberkulózis, vérhas, 
trachoma csirái mind megtalálhatók a légyben, 
illetőleg a légy testén. Ha tá r t a l an falánksága, 
széles ta lpas szívókája, szőrös lábai, gj7ors 
szárnyai min tha csak a r r a volnának teremtve, 
hogy ál landóan újabb és ú j abb helyekre tele-
píthesse le a betegségeket. Ha ezekhez még 
hozzátesszük szemtelenkedő természetét, amely-
nél fogva az asztalra tet t ételből ő szeret enni 
legelsőnek és legutolsónak, továbbá okvetetlen-
kedő modorát, amelyre még Petőfi Sándor ős-
nyugalmú „magyar nemese" is kijött a sodrá-
ból, mondván: „Istentelen legye ingerkedik ve-
lem", végül illetlenségüket, amelyet használat i 
tárgyaink, élelmiszereink bepiszkításával el-
követnek, akkor bátran ál l í that juk, hogy az 
embernek legáltalánosabb ellensége az egész 
föld kerekségén a légy. 

Küzdenek is ellene az emberek sokféle 
módon. Különböző légyfogók, arzénes légypapi-
rok, mézes és ragadós filmszalagfélék, melyeket 
a szoba mennyezetére tűznek, mindezek m a már 
általánosan használt irtószerek és eszközök. Az 
aj tókra lepedőt akasztanak, az ablakra hálót 
feszítenek vagy zöld lombokat állí tanak és így 
tovább. Amer ikában tífuszlégynek nevezték el 
a házilegyet, hogy így is figyelmeztessék és bíz-
tassák az embereket a kipusztítására. Japán-
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ban, a világ legtisztább nemzeténél, az iskolás-
gyermekek legyet fognak, amikor egyéb dolguk 
is lenne. 

Minálunk is i r t j ák ugy-an, de sajnos nem va-
lami nagy eréllyel s nem is eredményesen, nem 
is rendszeresen. A falvak, a fa lusi konyhák, a 
gazdasági udvarok, a trágyadomb, meg a szét-
dobált csirkebelek és más ál la t i hulladékok, sőt 
a falusi nyári esték szerelmi költészetének 
egyik legkedvesebb tárgya, a vén eperfa is, 
mind valóságos tenyésztelepei a legyeknek. 

Falus i életünk világában olyan állandó és 
természetes helyet foglal el a légy, akár a 
fecske vagy a házőrző kutya. 

I lyen körülmények között nem csoda, ha 
nagy népbetegségeink, mint a tuberkulózis és 
trachoma, szinte ki i r thatat lanoknak látszanak 
a légyfertőzés miat t , nem csoda, ha az időszaki 
fertőző bajok a fa luban mindig nagyobb erővel 
pusztí tanak ós szélesebb rendet vágnak, mint a 
városokban. És nem csoda az sem — hogy egy 
másik és igen időszerű oldaláról is tekintsük a 
kérdést —, ha vidéki üdülő- és fürdőhelyeinkről 
a legyek valósággal elriasztják az idegeneket. 

t J j harcot kellene tehát kezdeni a legyek 
ellen. Abban a harcban ugyanis , amely eddig 
folyt, mindig a legyek maradtak felül. Minden 
eszközt meg kellene ragadni ellenük. A csere-
bogár ellen ma törvényes küzdelmet folyta tnak 
egész Európában és már van olyan állam is, 
ahol szinte teljesen sikerült k i i r t an i a gyümölcs-
fák e gonosz kártevőjét . Sokhelyüt t még pénzt 
is adott a hatóság az elpusztított cserebogarak-
ért. (Igaz, hogy a cserebogárnál ez inkább ki-
fizeti magát, mer t gyümölcsfákat pusztít, nem 
pedig csak emberekot, mint a légy.) 

Nem lehetne-e ilyenféle erélyes mozgalmat 
indítani a legyek ir tásában is? Pénzt fizetni az 
összefogdosott legyekért elég hatásos módnak 
látszik, de azzal a veszéllyel fenyeget, hogy 
esetleg igen sokba kerülne, inert akadhatnának 
élelmes emberek, akik kiilön légytenyészeteket 
is létesítenének. Minálunk — t ré fásan — ennek 
inkább az ellenkezőjére gondolhatna valaki , 
vagyis arra, hogy ne a hatóság fizessen, hanem 
neki fizessenek iigy, hogy ú j adót vessenek ki 
a legyek birtokosaira. A m a g y a r ember régóta 
nem kedveli az adófizetést s így feltehető, hogy 
mint légybirtokos, teljes ha rag jáva l vetné rá 
magá t házatá jának összes legyeire és még ir-
mag já t se hagyná meg ennek az ú j adó-
tárgynak. 

Biztos eredményt azonban — úgy véljük — 
leginkább az iskolánkívüli népmüveléstől vár-
hatunk. Egyszer, 1934-ben már megjelent egy 
sá rga előadás a házilégy veszedelmeiről a Nép-
taní tók Lapja és Népművelési Tájékoztató mel-
lékleteiben (5. szám). Tartot tak is belőle nép-
művelési előadásokat, de ez az egyetlen alka-
lom még nem bír elegendő meggyőző erővel. 
t J j ra hozzá kellene hát látni. A köztudat fel-
keltése, hangulatébresztés a falvakban, tanyá-
kon, a légyveszedelem feltárása, a legyek élet-
módjának ismertetése, filmelőadások tar tása , 
a falusi udvarlátogatásoknál kisebb ju ta lmak 
kitűzése, a helyi sa j tó figyelmének a kérdésre 

irányítása, ezek lehetnének a megfelelő eszkö-
zök, amelyeket a népművelés szerveinek igénybe 
kellene venniök. Az egészségügyi hatóság szer-
vei és intézményei bizonyára szívesen szolgál-
tatnának a légy életére és veszedelmes termé-
szetére vonatkozó adatokat . A belügyi kor-
mányzat egészségügyi szolgálata az Országos 
Közegészségügyi Intézet, a Közegészségügyi 
Múzeum, az Országos Egészségügyi Egyesület, 
az Országos Természettudományi Társula t köz-
vetlenül is megadhatnák a tájékoztatásokat a 
hozzájuk fordulóknak. 

A népművelés vezető szerveinek pedig be 
kellene illeszteniök a legyek ellen való küzdel-
met a rendes évi munkatervbe néhány éven 
keresztül. Az előttünk álló tanév munkatervei 
mcst vannak készülőben; sokhelyütt szervez-
nek egészségügyi tanfolyamokat és előadássoro-
zatokat; nem lehet semmi akadálya annak, 
hogy a tanfolyamok és előadások rendjébe a 
légy ellen való védekezés beiktattassék. 

Természetes azonban, hogy maga a munka-
tervbe való beillesztés még nem jelent meg-
oldást. A törvényhatósági népművelési bizott-
ságnak gondoskodnia kell arról is, hogy a küz-
delem felvételéhez és folytatásához az eszközök 
rendelkezésre álljanak. Az előbb említett intéz-
mények támogatása mellett a legtöbb helyen 
rendelkezésre áll a népkönyvtár. Minden nép-
könyvtárban megvannak a Magyar Népművelés 
Könyvei, amelyek közül mind az egészségi is-
meretek, min t a természettudományi ismeretek 
köteteiben megtalálhatók a szükséges elméleti 
tájékoztatások. (Egészségi Ismeretek I I . kötet, 
Természettudományi Ismeretek II . kötet.) 

Ha az iskolánkívüli népművelés összes bizott-
ságai ú j r a felvennék most a harcot a légyvesze-
delem ellen és szívósan és rendszeresen folytat-
nák is azt, akkor nagy mértékben csökkenteni, 
de talán le is lehetne győzni azokat a bajokat , 
betegségeket, amelyeket legtöbb esetben a le-
gyek okoznak. 

Hogy egy divatos szólással fejezzük be: Mind-
nyájunk egészségének „I. számú közellensége": 
a légy! 

N. Gy. 

A gyermek kíváncsiság a oly természetes haj-
lam, mely mintegy félúton eléje megy az okta-
tásnak; ne mulaszd el ezt a hajlamot felhasz-
nálni ... Sohasem kell alkalmatlanságnak venni 
kérdéseiket; olyan rések ezek. melyeket a ter-
mészet nyit az oktatás megkönnyítésére. 

Fénelon. 
* 

Nem lehet elég nagy fáradságot fordítanunk 
arra, hogy kialakítsuk (a gyermek) magatartá-
sát és kifejlesszük benne azt a vágyat, hogy 
tettleg hasznára legyen másoknak és a világ-
nak, függetlenül a jutalomtól és bármely sze-
mélyes érdektől. John Stuart Mill. 

# 
Nincs magasabb és nemesebb cél, mint embert 

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

Hazánk kereskedelmi összeköttetései 
más országokkal. 

— Földrajztanítás az V—VI. osztályban. — 
írta: SZALATSY R I C H Á R D . 

Gyakorlati cél: a kivitel, a behozatal; a ki-
vitel és behozatal arányának, jelentőségének, 
külkereskedelmi mérlegünk fogalmának meg-
világítása. 

Erkölcsi cél: Magyarország csonkaságában is 
bőségesen ellátja fiait, meghálálja a magyar-
ság szorgalmát, kitartását; serkentés a nem-
csak több-, de joö&tsrmelésre; a földszeretet 
felébresztése, a nemzeti önérzet ápolása, a 
Gondviselésbe vetett hit erősítése. 

E l ő z m é n y e k . 
1. Földmívélésünk. Hazánk lakóinak többsége 

mezőgazdasággal foglalkozik, mert az ország 
talaja és éghajlata erre utalja. Legfontosabb 
terményünk a búza, amely világhírű s amiből 
(a grafikonról leolvassuk) 19—20 millió q 
terem évenkint. Legkitűnőbb búzatermő vidé-
künk a Tiszavidék (Bácska és Bánát). Fontos 
terményünk a rozs és árpa a Kis-Alföldön. 
Kapásnövényeink közül fontosak a kukorica 
az Alföldön, a burgonya Szabolcsban, a cukor-
répa a Kis-Alföldön; kereskedelmi növényeink 
közül a kender, len a Duna-Tisza mentén; a 
dohány a Nyírségen. Konyhakertészetünk a 
nagyobb városok mellett fejlett: Nagykőrös 
uborkája, salátája, Szeged paprikája, Makó 
hagymája, a Nyírség káposztája híres. Szőlő-
termelésünk: a hegyaljai, egri, budai, szek-
szárdi, balatonvidéki boraink világhírűek. Gyü-
mölcsöt: barackot, cseresznyét, meggyet a 
Dunántúlon, Kecskemét környékén sokat ter-
melnek. 

2. Állattenyésztésünk. A magyar ló európa-
szerte híres. Állami méntelepek: Mezőhegyes, 
Bábolna, Kisbér. (1 millió lovunk van.) Szarvas-
marhánk is maradt 2 millió, az igényesebb 
nyugati és az igénytelen, szívós, erős magyar 
fajtákból. (Kecske, bivaly, juh.) Sertésünk is 
maradt 3—4 millió; szalontai, bakonyi, angol-
faj ták; Kőbányán, Tétényben hizlalók vannak. 
Baromfitenyésztésünk az alföldi tanyákon vi-
rágzó. Halászat a Duna, Tisza, Balaton mellett 
ad jövedelmet a lakosságnak. Állatállomá-
nyunknak több, mint fele a megszállók kezén 
van (grafikon ismételt szemléltetése). 

3. Erdeinknek csak egyhatoda maradt meg, 
ezért a fánk kevés; bányászatunk fejletlen, 
arany- és ezüstbányáink, vasérctelepeink ide-
gen kézen vannak; szénbányáink ellátják a 
csonkaországot; Salgótarján, Tata, Pécs-vidé-
kén vannak széntelepeink (Krassó-Szörény-
ben). Sóbányáinkat mind elvesztettük. Ásvá-
nyos forrásaink (budaiak, mohai, parádi) híre-
sek; földgázforrásainkat mostanában kezdik 
feltárni. 

4. ipar és kereskedelem. A mezőgazdaság, 
eidészet, bányászat nyerstermékeit az ipar dol-

gozza fel; kézi (kis) ipar, gyáripar. Iparunk 
több ága (szövő, üveg, porcellán, szerszám) fej-
letlen, mert a magyar jobban szereti a mező-
gazdaságot s évszázados harcainkban iparunk 
nem fejlődhetett. A mezőgazdasággal össze-
függő iparunk azonban igen fejlett. így 
malomiparunk, sör-, dohány-, szesz-, cukorgyár-
tásunk híres. Vas- és fémiparunk, (a bányavi-
dékeken) mezőgazdasági gépgyártásunk s leg-
újabban a villamos gépek és eszközök (villany-
körte, rádió-alkatrészek, műszerek) gyártása 
terén rohamosan fejlődünk. A háziiparnak né-
mely ága: matyóhimzések, halasi csipkék 
világhírűek. 

A mezőgazdaság és ipar termékeit a keres-
kedelem hozza forgalomba, az üzletek, piacok, 
vásárok útján. Az áruk szállítása vasutakon, 
víziutakon, országutakon történik. Belkereske-
delmünk központja Budapest. Legfontosabb 
víziútunk a Duna, amely Nyugat- és Kelet-
Európával is összeköti hazánkat. A trianoni 
határ legfontosabb kereskedelmi utainkat is 
szétszaggatta. 

Előkészítés. 
Az eddig tanultakból azt láttuk, hogy hazánk 

lakóinak többsége — 100 közül 63 — mezőgaz-' 
dasággal, kisebb része — 100 közül 20 — iparral 
és kereskedelemmel foglalkozik. Kinek a szülei 
foglalkoznak közületek mezőgazdasággal? (Is-
mertek-e ilyeneket"?) Mennyi, hány hold földe-
tek van1? Mit termeltek? Mit csináltok a ter-
méssel? Hány tehenetek, sertéstek, baromfitok 
van1? Mit csináltok a tejjel, hússal, tojással, 
baromfival? Tehát minden gazda maga termeli 
azokat az élelmiszereket, amelyekre a családnak 
szüksége van, a felesleget pedig eladja. Kik-
nek? Azoknak, akik maguk élelmiszert nem ter-
melnek. Kik nem termelnek maguk élelmiszert? 
Pl. a suszter, a szabó, asztalos, bányász, gyári 
munkás, a tisztviselők. A gazdának azonban 
nemcsak élelmiszerre van szüksége, hanem? 
Csizmára, ruhára, bútorra, ekére, dohányra, 
sóra stb., stb.-re is. Ezeket nem tudja maga 
termelni előállítani. Honnan szerzi be ezeket? 
Felesleges termeivényeiért pénzt kap s a pénzért 
megveszi azt, amire szüksége van, tehát: a 
szabótól ruhát, az asztalostól bútort, a kereske-
dőtől fűszert, petróleumot stb. Az iparosok, 
kereskedők viszont a gazdától kapott pénzért 
lisztet, húst, tojást stb. vesznek. 

TÁRGYALÁS. 
1. Mezőgazdaságunk termésfölöslegei. Amint 

az egyes gazdáknak, úgy az egész országnak is 
vannak termésfölöslegei. Pl. az áldott hazai 
föld csonkaságában is évenként 19—20 millió 
métermázsa búzát, 6—7 millió q rozst, összesen 
26—27 millió q kenyérmagvat terem. Ebből 
minden lélekre (27 millió : 8 millióval) több 
mint 3 q jut. Egy embernek azonban elegendő 
1*5 q kenyérmagból készített liszt s ha még le-
számítjuk a jövő évi vetőmagszükségletet is, 
még mindig marad az országban kb. 4—5 millió 
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q. kenyérmagfölösleg, aminek az értéke kb. 50 
millió P. (Táblára.) Hasonlóképpen van szarvas-
marhánk 2 millió, sertésünk 3'5 millió, juhunk 
2'5 millió. E 8 millió állat évi szaporodásából 
majdnem 300.000 drb. (288.000) a fölöslegünk, 
aminek az értéke 80—90 millió (86 millió) P. 
A sok-sok millió baromfi szaporulatából és 
tojásból évenként 240.000 métermázsa súlyú hús 
és 120.000 métermázsa súlyú to jás a fölösle-
günk, amik értéke 60 millió P. Há t még a sok-

sok vaj, zsír, szalonna, bőr, libatoll; a sok zöld-
ség-, főzelékféle hagyma; gyümölcsből kb. 500 
métermázsa fölöslegünk van évenként aminek 
az értéke 10—12 millió P. Ezeken kívül fölösle-
günk van még árpából szalmából, dohányból is. 

Tehát csak a mezőgazdasági termelésünk fö-
löslege évenként kb. 4—500 millió pengő, de volt 
olyan év is, kegy 7—800 millió pengőt tett ki 
ezek értéke. 

2. Gyáriparunk termelésfölöslegei. A mester-
emberek, az iparosok kicsibe á l l í t ják elő az 
ipari cikkeket (ruha, cipő, bútor stb.). A gyárak 
tömegesen gyá r t j ák ezeket az árukat . Sok ipari 
cikket nem is lehet műhelyekben készíteni. Pl. 
cséplő stb. gazdasági gépeket, vil lanykörtéket, 
rádióalkatrészeket stb., vagy vasúti kocsikat, 
vasrudakat , síneket, szövetet, selymet stb csak 
gyárban lehet előállítani. Hazánkban is több 
ilyen gyá r épült, amelyek kezdetben csak az 
ország lakóinak a szükségletét elégítették ki, 
hogy ne kelljen pl. cséplőgépeket, vasút i kocsi-
kat, síneket, villanygépeket stb. külföldről be-
hozni. E gyáraink azonban olyan jól és olcsón 
tudtak dolgozni, hogy idővel még más orszá-
gokból is kaptak megrendeléseket úgy, hogy 

ma már több gyárunk olyan sok1 ipari cikket 
gyár t , hogy ezekből is fölöslegünk van. í gy 
gazdasági gépekből, villamosgép-alkatrészekből, 
vasúti kocsikból, vasárukbúi évenkint kb. 100— 
200, sőt 300 millió pengő értékben termelünk fö-
lösleget. 

A mezőgazdasági és ipari termésfölöslegünk 
tehát évenként kb. 5—600, sőt 8—900 millió P ér-
téket is kitesz. 

3. Kivitelünk. Amint az egyes gazda eladja a 

termésfölöslegét olyanoknak, akik nem termel-
nek, akiknek a gazda termelvényeire szükségük 
van, úgy az ország is eladja más országoknak 
azokat a termeivényeket, ipari cikkeket, ame-
lyeknek azokra szükségük van. Készítettem 
egy térképet — mondom s kifüggesztem az I. 
számú Kivitelünk c ímű vázlatot — ki tudná 
megmondani mit ábrázol, mit mutat ez a tér-
kép1? Melyik világrészt ábrázolja? Hol van 
r a j t a Csonka-Magyarország? Hol van Auszt-
ria, Csehszlovákia stb. országok? Mit látsz még 
a térképen? Piros egyenes vonalak mennek 
szét az országból. S hol végződnek? Mindenik 
egy-egy más országban. Minden egyenes nyíl-
hegyben végződik. Merre i rányul a nyílhegy s 
mi t jelent az? Oda, abba az országba viszünk 
ki árukat . A nyílhegyek végén egy-egy karika 
van. Benne vagy mellette egy-egy szám. Német-
Ausztriában nagyobb karika, beleírva 170. 
Németországban kisebb karika, beleírva 73 stb. 
Német-Ausztriába liszteszsák, sertés, alma, Né-
metországba zsákban árpa, bőr stb. van ra j -
zolva. Mit jelenthetnek e rajzok? Hogy mit vi-
szünk ki abba az országba. Mit jelenthet a 
kisebb-nagyobb karika, miért nagyobb a Német-
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Ausztriában, mint akármelyik más országban 
lévői Miért van a nagyobb karikában nagyobb, 
a kisebben kisebb számi stb. kérdésekkel a 
gyermekek megtanulnak a térké-pről olvasni. 
A gyermekek elmondják, mit mond, beszél, 
muta t a térkép. Végigmegyünk minden orszá-
gon sor jában s megál lapí t juk hová, mit, hány 
millió pengő értékben viszünk ki. Amerikát ki-
emeljük, hogy még oda is eladtunk 4 millió 
pengő értékben árukat . Amely országban nincs 

megismerkednek külföldi országok kereskedői-
vel, azoktól megtudakolják, milyen és mennyi 
á r u r a lenne szükség az országukban. Ezeket az 
á ruka t itt összevásárolják, vasúti kocsikba, 
vagy ha jóra r a k j á k s kiszállítják. Az állam is 
segíti a kereskedőket ebben a munkában. Ezért 
van kereskedelmi minisztériumunk, az állam 
ezért építteti a vasúti vonalakat, vigyáz a vas-
utakra, ha jókra rakot t árukra. Minden év tava-
szán tenyészállatvásárt, árumintavásárt rendez 

BEHOZATALUNK 
i . o 
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iAuiiíriábóf W • • 5 Romániából 65 " + C»h-SzloráUiából M " 5 Juqonláv.ábil 59 • 6 0L,«or>iá9b4l 55 • 7 Langel -»— 25 • SAinarikából 25 ' 9. MagyBnlanniából 21 • 1Q Franc iaorjTágból 17 ' 11 Svájcból l4 • 12 Hollandiából li • 15 Bulgáriából 8 ' 
lT&filgiumból 6 1 

15 Güröqorixáqból 6 " 16 Törő K -» — If . 
SSvid —— 2 . 

E^ib —— 1« • Osuucn-. 5lt-0 millió Pangó. 

rajz, vagy szám, kiegészít jük a magyarázatot, 
hogy ez országokba kisebb értékben szállítunk 
olyan árukat, mint a többibe. Ma jd a térkép 
jobb sarkában lévő összesítő táblázatot össze-
vet jük az egyes országokkal, megállapít juk a 
számok azonosságát, majd azt, hogy 1931-ben 
összesen 570 millió pengő értékű áru t adtunk 
el más országoknak, ennyi volt a kivitelünk. 
Enny i pénz jött be az országba, ennyi értékű 
kinccsel ajándékozott meg minket az áldott 
anyaföld, a mi csonka hazánk. 

4. Hogyan történik a fölösleges termeivények 
értékesítése, szállítása? Hogyan értékesíti Kis 
Péter, vagy Nagy András gazda a termésfölös-
legét? Elviszi a piacra, vásárra. És a nagybir-
tokos uradalma, ahol több ezer métermázsa 
búzafölösleg, vagy többszáz eladó sertés stb. 
állat van? Eljön a kereskedő, megnézi az árut, 
megegyeznek az árban, a kereskedő fizet, el-
száll í t ja az árut , jószágot. Hogyan szállítja 
el? Kocsin, vasúton vagy hajón. Hová? Ahol 
el t u d j a adni. Milyen árut — legyen az akár 
búza, aká r zöldség, gyümölcs, vagy állat — vesz 
meg szívesebben a kereskedő? A szépet, jót. Így 
adjuk el a külföldi országoknak is fölösleges 
termeivényeinket. A kereskedők elutaznak, 

Budapesten. Ezt sok-sok külföldi kereskedő is 
megnézi s vásárol állatainkból, áruinkból. Fö-
lösleges terményeinket azonban csak akkor 
sikerül eladni a külföldi országoknak, ha az a 
termeivény, állat, áru jó és szép. Er re még az 
újságok is figyelmeztetik a gazdákat. Például 
a B. H. 1935 jún ius 23-i számában ezt olvassuk: 
Milyen almát vásárol a német piac? Egy gyer-
mek felolvassa a cikket, amelyet röviden meg-
beszélünk. A külföldre szánt alma ne legyen 
férges, de legyen fajt iszta, egyöntetű minőségű, 
vagyis egyfajta. Ugyané lap í r : „A német kis-
állattenyésztők látogatása Magyarországon" cí-
men arról, hogy e német egyesület a híres ma-
gyar állattenyésztés tanulmányozása céljából 
jár t itt. 

5. Behozatalunk. Beszéltünk arról, hogy Kis 
András, Nagy Pé te r gazda, vagy akár valamely 
nagy uradalom eladja a fölösleges termeivé-
nyeit. A kapott pénzt azonban nem t a r t h a t j a 
meg mind, mer t olyan árukat kell vásárolnia, 
amit nem tud termelni. Egészen így van az 
ország is. Milyen árukat, anyagokat nem tu-
dunk termelni, előállítani? A tábla másik felére 
írom: sót, bors és egyéb fűszerféléket, rizst, 
teát, déligyümölcsöket, petróleumot, festékfélé-



7 5 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 68. ÉVF. 

n i . 

Kivitelünk és behozatalunk 1931-ben. 
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több kev. 

1. Ausztriába.ból 170 67 103 
2. Németországbasból . . 73 132 59 
3. Olaszországba.ból .. . . 56 33 23 
4. Nagy- Britanniába.ból 56 21 35 
5. Svájcbaíból 38 14 24 
6. Iugoszláviába=ból . . . . 32 39 7 
7. Franciaországba.ból . . 26 17 9 
8. CsehsSzlovákiábaíból 23 49 26 
9. Romániába-ból 20 65 45 

10. Belgiumba-fcól 8 6 2 
11. Lengyelországb.vból . . 7 25 18 
12. Görögországba.ból .. 6 6 0 0 
13 Bulgáriába ból 5 8 3 
14. Hol landiába.b il . . . . 5 11 6 
15. Amerikábasból 4 23 19 
16. T ö ökországba.ból 3 4 1 
17. Svédországbasból .. .. 2 2 0 0 
18. Fgyéb országba.ból .. 33 18 18 

Összesen 570 510 214 184 

Külkereskedelmi mérlegünk; 

Kivitel 570 mill. P. 
Behozatal . . . . 540 ,, „ 

T ö b b l e t 30 mil l . P . 

214 mill. P. 
184 „ „ 
3 0 mill. P . 

Va g y o ng y a ra po dá s , 
vagyis a külkereskedelmi 

mérlegünk akt ív volt. 

1930-ban: 
Kivitelünk vo l t . . . . 912 mill. P. 
Behozatalunk volt. . 823 „ 

1932-ben: 
Kivitelünk volt 330 mill. P. 
Behozatalunk volt . . 335 ,, „ 

T ö b b l e t 8 9 mill. P. Hiány 5 mill. P . 

V a g y o n a p a d á s , vagyis a külke-
reskedelmi mérlegünk p a s s z í v volt. 

ket, kevés a fánk, papírárukat sem tudunk ele-
get gyár tani , üveg- és porcellánárukat sem, sok 
szenet gázgyártáshoz, vasat is vásárolnunk kell, 
több gépet — szövő-kötő, szerszámkészítő stb. — 
s autókat sem tudunk még gyártani, prémeket, 
selymet és — sajnos — piperecikkeket, sőt 
dohányt is sokat vásárolunk. Például sóért ki-
adunk 3-7 millió P-t, kávéér t 4 6 millió P- t . déli-
gyümölcsért 8 millió P- t , selyemért 18 millió 
P-t, prémekért 5—6 millió P-t, dohányért 18 
millió P - t (összesen 50>— 60 millió P), a többi 
áruér t és anyagért még 250—300 milliót, úgy-

hogy évenként körülbelül 
3—400 millió P, sőt volt év, 
hogy 7—800 millió P értékű 
árukat , anyagokat vásárol-
tunk más országoktól, vagy-
is ennyi volt a behozata-
lunk. Kiakasztom a II . sz. 
Behozatalunk c ímű vázlat-
térképet, amelyről — az 
előbbi térkép a lapján — a 
gyermekek leolvassák or-
szágról-országra, honnan, 
mit, milyen értékben ho-
zunk be, mekkora összegű 
volt a behozatalunk ugyan-
csak 1931-ben. 

6. Behozatalunk és kivite-
lünk egybevetése. A behoza-
talunk végső összegének a 
kivitelünk végső összegével 
való egybevetésénél ismét 
alkalmazzuk Nagyr András 
vagy Kis Péter gazda ana-
lógiáját, akik 5—600 P ér-
tékű terményfölösleget ad-
tak el, amely összegből 4— 
500 P-t más á ruk ra és egye-
bekre kiadtak, maradt te-
há t 100 P hasznuk. Ennyi-
vel gyarapodott a vagyo-
nuk. így van az ország 
is; 1931-ben a kivitelünk 
570 millió P értékű volt, a 
behozatalunk 540 millió, a 
többlet 30 millió, vagyis 
ennyi pénz maradt az or-
szágban, ennyivel gyarapo-
dott az ország vagyona. Ez 
egybevetésnél az élénkebb 
eszű gyermekek rendszerint 
felvetik a kérdést: miért 
engedünk behozni préme-
ket, selymet, dohányt, pi-
perecikkeket ? Akad olyan 
is, aki még a narancs, füge 
ellen is szót emel s kiszá-
mít ják , hogyha az ilyen cik-
kekre kiadott 8+18+5+18 
= 49—50 millió pengő is az 
országban maradna, 30 mil-
lió pengő helyett 80 mil-
lióval gazdagodnánk. A kér-
dés felvetőit megdicsérjük, 

igazat is adunk nekik s egyben . némileg 
megvilágí t juk a kereskedelmi szerződések kér-
dését is. Amint tőletek, Jancsi, szívesebben 
veszi meg a boltos a fölösleges almátokat , to-
jás tokat stb., akinél ti fűszert, petróleumot stb. 
vásároltok, úgy a külföldi országok is szíve-
sebben vesznek tőlünk árukat , termeivényeket, 
ha mi is veszünk tőlük olyan árukat , amiből 
azoknak van fölöslegük. Sőt sok ország azt 
mondja nekünk: ha ti nem engeditek be a ti 
országotokba a mi déligyümölcsünket, selymün-
ket stb., akkor mi nem vásárolunk tőletek sem-
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mit, amire szükségünk van, azt megkapjuk más 
országtól is; nemcsak ti termeltek búzát, gyü-
mölcsöt, más országban is van fölösleges vaj , 
baromfi, hús, szalonna stb. Ezért az országok 
egymással kereskedelmi szerződéseket kötnek, 
amely szerződésben megállapít ják, hogy a két 
szerződő ország milyen és mennyi árut vesz át 
a másiktól. I lyen szerződést kötöttünk például 
nemrég Olaszországgal. Felolvasom a B. H. 
1935 június 25-i számából: „Megkötöttük az új 
magyar-olasz kereskedelmi szerződést" c ímű 
cikknek a gyermekek előtt is érthető részleteit. 
Azután meg többször beszélgettünk, hallotta-
tok, olvastatok arról, hogy minden évben sok-
sok ezer külföldi ember látogat el hazánkba. 
Mit szólnának ezek, ha itt, Magyarországon 
nem lehetne narancsot, fügét , vagy selyem-
ruhát , egyiptomi cigarettát stb. kapni. Talán 
el sem jönnének ide többet. Meg a magyarok 
között is van sok gazdag ember, nagy úr, akik-
nek bizony a rangjukhoz méltóan kell öltöz-
ködniük, a feleségük nem j á r h a t vászonruhá-
ban, báránybőrbundában. Hanem hogyan le-
hetne mégis keresztülvinni azt, hogy beenged-
jük ugyan ezeket a nélkülözhető cikkeket, áru-
kat s mégsem menne ki a 49—50 millió pengő 
tel jes egészében? A gyermekek találgatásai, 
okoskodásai a lap ján némileg kitérünk a ma-
gyar gyártmányú áruk pártolásának állandóan 
hangoztatott kérdésére s ismét megállapít juk, 
hogyha minden vásárlásunknál gondolunk ar ra , 
hogy magyar gyártmányú á ru t vegyünk s csak 
akkor veszünk külföldi árut , ha magyar gyár t -
mány abból nincs, akkor a magyar kereskedő 
rak tá rán ott marad a cseh üveg, porcellán, a 
f rancia illatszer és szappan, nem rendel újból . 
A külföldi kereskedő nem panaszkodhat otthon, 
hogy a magyar állam nem engedi be az ő áru-
ját . Mi beengedjük, de ha i t t nem fogy a kül-
földi áru, arról a magyar ál lam nem tehet. Így 
jóllakik a kecske is meg azért a káposzta is 
megmarad. 

Visszatérve a behozatalunk és kivitelünk 
egybevetésének kérdésére, kifüggesztjük a I I I . 
számú táblázatot s elmondjuk, hogy nemcsak 
1931-ben számolták össze azt, hogy mennyi ér-
tékű áru megy ki az országból s mennyi jön 
be, hanem már régen, minden évben pontosan 
megál lapí t ják ezt. Kik és hogyan? Minden áru 
az ország határán megy ki, vagy jön be és pe-
dig az ország ha tá rán ki- és bejövő országuta-
kon, vasutakon, vagy hajóutakon. Pl. a vasút 
Hegyeshalomnál, Komáromnál, Szobnál, Ipoly-
ságnál stb. E határállomásokon vámhivatalok 
vannak. (A vám fogalmát már ismerik a gyer-
mekek, hídvám, vámőrlés, kövezetvám, a bor, 
hús stb. után a városok is szednek vámot.) 
Ezek a vámhivatalok pontosan feljegyzik, mi-
csoda áru, mennyi súlyú, hány darab, mennyi 
értékben, honnan és hová megy át a határállo-
máson. Ezeket az adatokat azután összegyűjti 
á budapesti Központi Statisztikai Hivatal (erről 
is tanultak, hallottak a gyermekek) feldolgozza 
s még ki is nyomat ja , hogy bárki megnézhesse 
ezeket. Felmutatom a Statisztikai Szemle 1933. 
évi 3. számát s szemelvényeket olvasok belőle, 

pl. mely országokba, milyen áru, mennyi érték-
ben ment ki, vagy jött be az országba stb. Ez 
a Statisztikai Hivatal időnkint az újságokban 
is közzéteszi a kiviteli és behozatali forgal-
munkról szóló adatokat. Pl . felmutatom a B. H. 
1935 június 23-i számában: „A magyar-német ós 
a magyar-csehszlovák külforgalom" című cik-
ket, mely cikknek alcíme: „A Központi Statisz-
tikai Hivata l adatai szerint az év öt első hó-
napjában külkereskedelmünk Németországgal 
szemben passzív, Csehszlovákiával szemben ak-
tív volt." Mit jelent ez a két idegen szó: pasz-
szív, aktív? A III . sz. táblázat szerint 1931-ben 
30 millió pengővel több értékű árut vi t tünk ki, 
mint hoztunk be. A 30 millió pengő többlet az 
országban maradt . Ez adatoktól jobbra rajzolt 
mérlegen szemléltetem, ha a kivitelünk több, 
mint a behozatalunk, úgy szokták mondani, 
hogy a külkereskedelmi mérlegünk aktív, a 
vagyonunk gyarapodott . Lássuk, milyen volt 
az előző, 1930. évi külkereskedelmi mérlegünk? 
A kivitelünk 912 millió pengő értékű volt, a 
behozatalunk 823 millió pengő értékű, a többlet 
89 millió pengő érték. Tehát ez évben is aktív 
volt a mérlegünk. Nézzük az 1932. évet! Kivitel 
330 millió pengő, behozatal 335 millió pengő, 
hiány 5 millió pengő! Bizony ilyen év is volt, 
ez évben 5 millió pengővel többet adtunk ki, 
mint amennyi a bevételünk volt, szegényebbek 
lettünk 5 millió pengővel; ez évben a külkeres-
kedelmi mérlegünk passzív volt. Visszatérve az 
előbbi cikkre, megál lapí t juk, hogy országon-
ként is változó a külkereskedelmi mérlegünk, 
amint azt a I I I . táblázat 1931. évi részletes ada-
tai muta t ják . Ez adatokat végigolvassuk s meg-
állapítjuk, mely országokkal volt aktív s me-
lyekkel passzív a külkereskedelmi mérlegünk. 

Végül egybevetjük a három év végső ered-
ményét: 1930-ban a többlet 89 millió, 1931-ben 
már csak 30 millió, 1932-ben pedig már 5 millió 
hiány. Ez bizony nagy b a j volt. De hála Isten-
nek csak volt, mert az 1933. és 1934. évben már 
megint aktív volt a külkereskedelmi mérlegünk. 
Hogy milyen lesz az 1935. év, még nem tudjuk, 
de január—májusi hónapokról már elkészítette 
a Központi Statisztikai Hivata l az adatokat. 
Felmutatom a B. H. 1935. évi június 14-i szá-
mában: „Külkereskedelmünk január—május hó-
napokban 16 millió pengő kiviteli többletet 
eredményezett" című közleményt, amely részle-
tezi, mely árukból, mily ér tékű volt a kivite-
lünk és behozatalunk. 

Befejezésül rámuta tunk arra , hogy nemcsak 
mi folytatunk nehéz küzdelmet azért, hogy na-
gyobb legyen a kivitelünk, mint a behozatalunk, 
hanem minden ország. Minden ország sínyli a 
trianoni és párizskörnyéki békekötések hatá-
rozatait, amely Európát felforgatta, természe-
tes gazdasági egységeit — amilyen különösen 
Nagy-Magyarország" — széttördelte. A Gond-
viselés és az istenáldotta magyar föld azonban 
mégis megadja a magyarságnak a mindennapi 
kenyeret. Szorgalmával, ki tar tásával megmu-
ta t j a a magyarság azt, hogy e csonka ország-
ban is tud és akar élni, e csonka ország földjé-
ből is elő tud ja teremteni mindazt, ami a lété-
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hez szükséges. Dolgozzunk szorgalmasan, éljünk 
takarékosan, imádkozzunk buzgón s akkor el-
jön a szebb jövő! 

összefoglalás a térképvázlatok és táblázatok 
alapján. 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Augusztusi kettős 
számának vezető cikkében a községi iskolai 
tanítók országos egyesületének megalakulását 
tárgyalja, amelynek nagy jelentőséget tulajdo-
nít és mint az általános átalakulás mozzanatá-
tól, sokat vár. A lap tulajdonképen való szö-
vegrészében A tanítóképzés ügyében dr. Becker 
Vendel pápai kamarás, csanádegyházmegyei 
főtanfelügyelő írt szép cikket, majd közli a lap 
Kertai János pályanyertes tanulmányát Az is-
kola nevelő munkájá-ról. Kubinyi Lajos a név-
magyarosításról ír, Polány Is tván pedig Nyu-
gat-Magyarország közoktatásügyének történe-
tét ismerteti. Bőven foglalkozik a lap a tanító-
egyesületek ügyeivel, életével, kivált a sopron-
vármegyei szemináriumi előadásokkal, vala-
mint a szakfelügyelet függő kérdéseivel is. 

Magyar ünnep. Az élénk tanügyi havi folyó-
iratot Kiss Károly nagy odaadással szer-
keszti. A 6-ik számba, mely most jelent meg, 
Zányi József Új tanév küszöbén cím alatt írt 
vezető cikket. Az aktuális szakkérdésekről Bá-
lint Gyula (Decentralizáció), Palkovics Irma 
(Első nap az iskolában), Zányi József (Osztá-
lyonkénti vagy közös szülői értekezlet?), Burg-
hardt D. Margit (A szülői értekezletek és a 
beszéd- és értelemgyakorlatok), Szomor József, 
az iskolai takarékpénztárról és Magyar Ká-
roly (Elindulás a számok világába), Török Mi-
hály (Énekoktatás), Zányi József (S. 0. S.) írt 
egy-egy tartalmas cikket. Két szép vers is van 
a füzetben, az egyiket Tóth István, a másikat 
Gárdonyi Dezső írta s ezenkívül még a kisebb 
rovatok is változatossá teszik a számot. 

Zempléni Tanító. A zemplénvármegyei nép-
oktatási intézmények hivatalos lapja, szeptem-
ber 15-i számában lelkesen köszönti az ú j is-
kolai évet. Nagy elismeréssel és melegséggel 
írt külön cikket szentel dr. Tóth István állam-
titkár kitüntetésének és az aktív szolgálattól 
való megválásának. Az Egyesületi Élet rovatá-
ban a pedagógiai események hírei vannak. Kö-
zöl még a lap könyvismertetést és változatos 
tanügyi híreket is. 

Porsodmegyei Tanügy. Szeptember 15-i szá-
mában lelkes cikket szentel az ú j iskolai 
esztendőnek. Ezenkívül szép tanulmányt is kö-
zöl a gyermek olvasásának fejlődéséről s me-
legen emlékszik meg Szabó István igazgató-
kántortanító elhúnytáról és munkás élete érde-
meiről. Szép tárcát írt a lapba Bánknti Gábor, 
a vasúti sinek szinfóniáiról és tanulságos a 

Tóth Károly elmélkedése a számtantanításról. 
A lapot lelkes magyar szellemben szerkesztik. 

Nemzetnevelés. Legutóbbi szeptember 15-i 
számában közli a szeptember 30-ra összehívott 
szívességi gyűlés meghívóját és tárgysorozatát, 
melyről a szerkesztő Kocsán Károly írt vezér-
cikket. A Pedagógiai rovatban Bakonyvári 
Márk, Totalitás és nevelés címen Barabás And-
rás, a Pedagógiai irányokról Fónay Tibor, kü-
lönféle pedagógiai aktualitásról, Hozzászólás 
címen Medveczky Ferenc, Berecz István és 
Wesniczki Antal írt cikket. A Kavicsok rovat-
ban is érdekes feljegyzéseket olvasunk. Az 
egyesületi élet eseményeiről külön cikk számol 
be. A pedagógiai világban fölmerült iskolai új-
donságokról szóló közleményei változatosak. 

Anya- és csecsemővédelem. Az országos Stefá-
nia-Szövetség kitűnő hivatalos havi folyóirata 
a Keller Lajos országos ügyvezető-igazgató na-
gyon gondos szerkesztésében szeptember 16-án 
jelent meg. Rendkívüli érdeklődésre tar that 
számot a jeles folyóirat minden közleménye, 
de ezúttal különösen a dr. Varga Béla szép és 
tanulságos fölolvasása, melyet A sportok ha-
tása a női szervezetre címmel a zemplénvár-
megyei nemzeti kaszinóban tartott. Ezenkívül 
a többi tudományos közlemény is nagyom ta-
nulságos és tartalmas, mint például amit dr. 
Gócs Adolf, a csecsemők bőrbetegségeiről, 
Ambrus Tibor pedig az Egyke erkölcsi beteg-
ségéről ír. Dr. Leővey Ferencné amerikai tanul-
mányútjáriak is nagyon érdekes részletei van-
nak. A folyóirat közli a Stefánia-Szövetség ér-
tesítéseit, híreket és könyv- és folyói rati smer-
tetéseket. 

Francia tanügyi lapokból. 

Természet és műveltség. 
Azoknak, akik gondot fordítanak szellemi 

előhaladásukra, nem szabad gőgösöknek len-
niök és akként vélekedniük, hogy mindent, ami 
fejlődésükhöz szükséges, sa já t természetükből, 
a maguk háztartásából, képesek meríteni; ellen-
kezőleg, folytonos érintkezésben kell állaniok a 
külvilággal, mások gondolataival, mert a külső 
világ adja nem csupán az adatokat és ismere-
teket, hanem az indítékokat és eszméket is 
ahhoz, hogy önmagukat jobban megismerhes-
sék és hogy saját tehetségeiket továbbfejleszt-
hessék. 

Tanulmány és olvasmány ugyanis, bizonyos 
értelemben véve, önmagunknak,. önmagunkból 
juttatott adomány, mert értelmesen folytatott 
tanulmányok és nekifekvéssel végzett olvas-
mányok egyben saját magunk fölfedezését és 
megismerését is szolgálják. Elmélyedő önmű-
velés révén lelkünknek olyan redőit, olyan tit-
kos zugait is fölfedezzük, amelyekről előbb 
sejtelmünk sem volt s amelyeknek csakis a mű-
veltség biztosíthat jelentőséget, szárnyalást, ér-
vényesülést. 

Ezek a tanulmányok, olvasmányok, elmélye-
dések távolról sem ernyesztik eredetiségünket, 
hanem éppen ellenkezőleg, fölébresztik és táp-
lálják azt. 
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Szívleljük meg Pau l FaZérynek, a jeles fran-
cia költőnek mondását: „Mi sem eredetibb, sa-
játosabb, mint ha másokból táplálkozunk, merí-
tünk. De amit másokból merítünk, azt meg is 
kell tudni emésztenünk! Hiszen elvégre az 
oroszlán is jobbadán asszimilált juhokból áll." 

Igen, az asszimilálás, az áthasonlítás! Ez a mi 
jelszavunk, mert ebben rejl ik a t i tka annak, 
hogy sajá t természetünknek megfelelően mű-
veljük, fejlesszük magunkat . P. Bemard. 

Journal des Instituteurs (Paris), 
1935. évf., 29. szám. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Lőrinczy György: Magyar csodák. Budapest, 
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet r.-t. ki-
adása. 

Lőrinczy György mindannyiunknak kedvelt 
elbeszélője^ emlékeinek gazdag tárházából bő-
séges kötetre valót bocsátott nyilvánosságra. 
Az emlékezések, elbeszélések frissen, elevenen 
törnek utat . Az az érzésünk, mintha csak a 
mának, vagy a tegnapnak kedves, bájos törté-
neteií hallgatnók. Pedig régen letűnt, gond-
talan, boldog napok elevenednek meg előttünk. 
Olyan emberekről hallunk, akik valamennyien 
a régi nagy Magyarország békességes, nyu-
godt napjai t élték. Csupa gazdaglelkű, nemes-
szívű, jókedélyű emberről hallunk meghitt, 
kedves történetet s lá t juk, mint tudtak a mult 
századbeliek gazdag tar ta lmat önteni életükbe. 
Ez az a magyar csoda, amely az írót elbeszé-
lésre ihleti, amely az emlékezések kiaknázha-
tatlan bányájából igazi kincseket hozott fel-
színre. Amint a kötet elbeszélésein végighalad-
tunk, felemelő érzés lesz ra j tunk úrrá . Jó l esik, 
hogy a megrajzolt egyéniségekkel Lőrinczy 
György megfigyelései ú t j án is megismerkedhet-
tünk. De a szereplő személyek korukkal együtt 
elevenednek meg előttünk. A mult évszázad 
három utolsó tizedét a történetíró biztos érzé-
kével sikerült elénk vetíteni. 

A könyv mellett még egész sereg kiválóságot 
is igyekszik a bús feledékenység mélységéből 
napvilágra hozni. Halmi Ferenc színművészeté-
ről már csak az öregek tudnak. Kevesek előtt 
ismeretes, hogy egy gömöri, tudós hajlandó-
ságú, gazdaglelkű nemes ember: Bodon Ábra-
hám, Vergil ius Georgikonjának még ma is él-
vezhető, derekas fordí tásával ajándékozta meg 
irodalmunkat. Művészi arcképet fest az író s 
ú j oldalukról mu ta t j a be Baloghy Györgyöt, 
Pulszky Ferencet, Dankó Pistát , Lányi Gézát, 
hogy a sok közül néhányat említsünk. Az ol-
vasó azonban nemcsak az eleven történetekben 
gyönyörködik, hanem az elbeszélések változa-
tos hangja is megkapóan ha t rá. A történetek 
előadásának sima menetéből ugyanis az írónak 
hol méla hangja , hol vigasza hallatszik ki, 
másutt pedig a régi megelégedett idők nyugo-
dalmát varázsolja elénk. Azt szokták mondani, 
az emlékezés fá j . Ahogy azonban Lőrinczy 
György könyvében a mult megelevenedik, biz-
tatóan, gyógyítóan, balzsamosan hat ránk. El-

olvasása élményt jelent. Ahogy végére jutot-
tunk, úgy érezzük, nagy értékkel lettünk gaz-
dagabbak. Örülünk, hogy az író az olvasó-
közönséget könyvével megajándékozta. Jól esik, 
hogy elbeszélésének hősei ú j r a elevenen élnek 
közöttünk s pár órát lá that tuk őket s szavukat 
hal lhat tuk. Minket a tanítás embereit külön is 
érdekel, hogy Pé t e r f fy Sándorról , a tanítók 
atyjáról is ta lá lunk meghitt hangú, kedves el-
beszélést. Lőrinczy György, a tanfelügyelő, év-
tizedeken át j á r t a az iskolákat; pályája alat t 
sok élménye volt, gazdag megfigyeléseket te t t : 
a r ra kér jük ezért, örökítse meg i t t szerzett em-
lékeit. Egyszersmind az utolsó évtizedek isko-
lai életéről is hűséges leírásokat, élettől lük-
tető rajzokat kapnánk. d. sz. 

Vitéz Litkey György: „Hazánk őslakói". 
(A szkíta-magyar kapcsolat 3000 éves folyama-
tossága a Kárpát-medencében.) Miskolc, 1935. 

Érdekes és szép tudományos felkészültséggel 
megír t tanulmányban cáfol ja vitéz Li tkey 
György igazgató-tanító ellenségeink tudatos 
munká j a nyomán egész Európában elterjedt azt 
a téves felfogást, hogy Magyarország az Árpá-
dok honfoglalása előtt a szlávok, Erdély pedig 
az oláhok országa volt s így Trianonban csak 
a magyarság megérdemelt végzete teljesedett 
be, amikor jogta lan hódításainak gyümölcsétől 
megfosztották. 

Kimuta t j a a szerző, hogy a magyar medencét 
3000 év óta a magyarokkal rokon turáni ere-
detű és nyelvű törzsek és népek leszármazottai 
lakták és l ak ják s a vezető réteg mindig tu-
rán i volt. Csak így érthető meg, hogy a hon-
foglaló magyarok nem vesztek el alattvalóik 
nyelvében úgy, mint a bolgárok, gótok, nor-
mannok, longobárdok, f rankok és más ezen a 
területen megfordult népek, néptöredékek. 

Érdekesen fe j teget i a szerző állí tásának bizo-
nyítására, hogy a Duna völgyében az első szer-
vezett államot Atti la, a második hún birodal-
mat Baján-Kagán és utódai a la t t az avarok, a 
harmadik turáni birodalmat pedig az Árpádok 
alat t a magyarság hívta életre. A turáni ré teg 
mellett hazánk legrégibb lakói északon a kvád 
maradványok, ma jd az avarok a la t t beköltözött 
tótok, tót nyelven beszélő fehérhorvátok, vala-
mint a nyelvükbe beolvadt szit tya és szarmata 
leszármazottak, Erdélyben pedig mint szit tya 
és hún utódok: a székelyek. Az oláhok csak a 
11—14. században, ma jd még később a török elől 
menekülve lepték el Erdély hegyes, erdős bér-
ceit, a ruténok az északkeleti Kárpátokat , a 
szerbek pedig telepítés révén a Délvidéket. 

A meg nem hamisí tható történeti tényekből 
vonja le Litkey György azt a megnyugtató ta-
nulságot, hogy a Kárpát-medencében nincs 
cseh, oláh, szerb vagy német történelem, hanem 
csak magyar történelem s ez a Nagy-Magyar-
országon lakók közös történelme. 

Magyar Anyák Naptára. (Kiadja az Országos 
Stefánia Szövetség, Budapest, VIII. , Vas-utca 
8—10.) 

A magyar anya- és csecsemővédelem terén 
hervadhatat lan érdemeket szerzett Országos 
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Ste fán ia Szövetség most adta ki naptárá t az 
1936. évre. Ez a majdnem 300 oldalas vaskos kö-
tet is méltóan sorakozik elődeihez, amelyek a 
t a r ta lmában komoly, nyelvezetében irodalmi 
nap tá r t ípusát teremtették meg. 

A most kiadott nap tá r gazdagságát és szín-
vonalát azzal jellemezhetjük legjobban, ha 
megemlít jük, hogy abba közéletünk kimagasló 
a lak ja i , egyházi életünk, gyermek- és nőgyó-
gyászatunk kiválóságai í r tak. Hosszabb-rövi-
debb mondanivalóikkal szerepelnek benne 
Ugrón Gábor, Darány i Kálmán, Kozma Miklós, 
Csilléry András, Lázár Andor, Sipőcz Jenő, 
Szendy Károly, gróf Esterházy Móricné, Rott 
Nándor, Baltazár Dezső, Stuhlmann Patr ik , Ge-
duly Henrik, Marczel Mihály, Mihalovits Zsig-
mond, Ravasz László, orvosprofesszoraink közül 
a két Bókay, Hainiss, Scipiades, Tóth, Burger , 
Barabás . 

Az anya- és csecsemővédelem egészségügyi 
oktató cikkeik a Szövetség orvosi karának leg-
jobbja i írták. Végül általános egészségügyi és 
gazdasági tudnivalók, versek, nevelő és szóra-
koztató olvasmányok egészítik ki a gazdagon 
illusztrált , kivitelében is ízléses naptár tar ta l -
mát . 

A nagy érdeklődésre számot tartó nap tá r 
Keller Lajos országos igazgató tudását, min-
denre kiterjedő figyelmét és ízlését dicséri. 

A nap tá r ára 80 fillér. Kapha tó az Országos 
S te fán ia Szövetségnél (Budapest, VIII., Vas-
utca 8—10) és valamennyi anya- és csecsemő-
vódőintézetnél. 

A 300 éves Alma Mater szerepe az orvostudo-
mány történetében hivatott méltatásra talál 
dr. Győry Tibor egyetemi tanár , h. á l lamti tkár 
tanulmányában, amelyet a Búvár most meg-
jelent száma közöl. A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem természettudományi jelentőségét 
a folyóirat szerkesztője, Lambrecht Ká lmán is-
merteti . A dermatológiai kongresszus alkalmá-
ból dr. vitéz Berde Károly bőrgyógyászati kér-
désekkel foglalkozik, a szüret ideje pedig báró 
Malcomes Albert, dr. Visnya Aladár kőszegi 
múzeumigazgató cikkeinek ad időszerűséget. 
Még számos néprajzi, technikai ós természet-
tudományi riport, bőséges folyóiratszemle és 
múzeumi rovat, sok könyvismertetés, nemcsak 
tudományos, hanem művészi szempontból is ér-
tékes 100 eredeti kép gazdagí t ja a Búvár leg-
ú jabb számát, amely közli a fénykép- és rej t-
vénypályázat e heti nyerteseinek névsorát is. 

Missuray-Klug Lajos „Vándorfürt" című ver-
seskötete megjelent a soproni Röttig—Roniwal-
der-nyomda kiadásában. E kis füzetben foglalt 
költemények a „Tüzek a végeken" és a „Nyugat-
magyarországi felkelés" jeles í rójának idő-
rendben második versgyűjteményében sorakoz-
nak elénk. Nem lángoló érzelemviharok kibon-
takozása; a szenvedély szava felett itt ú r rá lett 
már a gondolat, mely kikristályosítva, néhány 
mondatba sűrítve csapja ki a lélek háborgásai 
mélyéből az élet értelmét, a szenvedélyek és 
szenvedések végső tanulságait . Nem tágvonalú 
kiáradások ezek a versek, a költő lelkének szé-

les kilengései, hanem apró villanások, az em-
beri lét és lélek mély éjszakájában; verejtékező 
munka termékei, hol már a kész gondolat-
kalászt szedegetjük s a búzaszemek acélos ve-
rete, érettsége, teltsége éreztetik csupán a ve-
rej tékhuHatás bőségét, áldásosán termelő erejét. 

Szerencsétlen, megtiport magyar sorsunk, a 
f a j t ánk ősi daca, büszkesége, valamint meg-
újul t , megif jodott életünk várása és vágya; 
boldogtalan, végzettől tiport embersorsunk» 
melyből felemelkedést csak az Is tenbe vetett 
hit jelöl, a sup specie aeternitatis szemszögé-
ből tekintett emberlétünk paránya, a szerelem, 
mely mint átfutó röpke érzés egy marék vad-
virágszirommal szór ja tele a lelkünk, majd 
mint „vérszirniú vágyvi rág tüze éget", „Ég és 
poklok" magasságaiban és mélységeiben liány-
torgat , majd „vigasz, élet vak éjszakájában tár-
sat rendelő végzet", majd „bibliák előtti ős-
misztérium", melyből az anyaság Monna Lisa-
mosolya fakad, ezek a legfőbb gondolatkavi-
csok, melyekből Missuray-Krug Lajos költői 
templomának mozaiképülete kovácsolódik. Min-
den mozaikkőre más és más van í rva: vágy, 
irigység, élet, halál, csönd, árnyékok és gránit-
jellemek s mint t a r k a mozaikokban, úgy gyö-
nyörködünk a színes, erőteljes, ércesveretű 
stílusban, nyelvben, mellyel Missuray-Krug 
Lajos az élet és lélekigazságokat fe l tá r ja előt-
tünk. 

A fogalomszerűséget költőileg érzékelhetővé 
a szimbólumok teszik; Missuray-Krug Lajos 
költészete is a modern szimbolizmusból fakad, 
éppen ezért elsősorban az intellektuálisok szá-
mára íródott, kik a színekkel és clair obseure-
ökkel dolgozó költői nyelv mögül kiérzik és át-
értik a gondolatok mélységét és igazságát. 
A kis kötet művészi értékét Mühl Gusztáv nö-
veli stílusosan kifejező illusztrációival. 

Greguss Ágostnak, a jeles magyar esztétikus-
nak, esztétikai irodalmunk alapkőletevőjének 
Írói Arcképei jelentek meg a Vajthó László ál-
tal szerkesztett Irodalmi Ritkaságok 30. száma 
gyanánt a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda ki-
adásában. 

Greguss Ágost, az elméleti esztétika müve-
lője, a gyakorlat terére lép, amidőn ítéleteit, 
véleményeit a magyar irodalom jeles képvise-
lőivel szemben érvényesíti . A Pest i Napló ha-
sábjain jelentek meg „Jeles íróink csarnoka" 
rovatban az 1853—55. években ez írói ismerteté-
sek s már a megjelenés időpontja is mintegy 
magyarázza Greguss Ágost i rányát és felfogá-
sát. 

Az ötvenes évek magyar olvasóközönségének 
ízlését fejleszteni, megismertetni vele irodal-
munk klasszikus kincseit, ráeszméltetni arra , 
hogy az irodalom a nemzeti életerő legfonto-
sabb megnyilatkozása: ez Greguss Ágost tö-
rekvése ezen írói arcképek megalkotásában. 
Mint őriélek áll éo tüzel a nemzeti öntudatra 
az ötvenes évek elnyomatásának komor vi-
lágában Greguss Ágost, a magyar nemzet ta-
nítója, nevelője. Éppen ezért elsősorban azokat 
az í rókat választ ja ki és ismerteti, akik maguk 
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is a nemzeti lélek „tüzes élesztői" voltak: a 
Berzsenyiket, a Kisfa ludiakat s Kármánokat . 

A hazafias réteg mellett megnyilatkozik 
azonban a másik ré teg is: Greguss ha j lama az 
esztétika általánosabb érvényű szemszögéből 
ítélni meg az irodalmi tényeket, filozofikus el-
vonás magaslatára emelni az irodalmi jelensé-
geket. E szintetizáló eljárás, ha ki is zár ja az 
analízis sokoldalúságát, viszont igen alkalmas 
arra , hogy az írói egyéniségek egy-egy kiemel-
kedő vonására világítson rá, élesebb reliefben 
domborítsa ki egy-egy írói sa já tság megnyilvá-
nulását. 

A modern irodalomtörténeti tájékozottsággal 
rendelkező olvasóra sajátos érdekességgel hat 
az ötvenes évek s az azt megelőző irodalmi éle-
tünk nagyjairól alkotott képeknek áttanulmá-
nyozása. Mintha a magya r irodalmi élet nagy 
Pantheonjában já rnánk , régies felfogással meg-
alkotott szobrok és festmények világában, de a 
lángelme intuit ív meglátóerejével ábrázoltán. 
Tévedések belecsúsztak az ítéletekbe, hiszen 
Greguss mindössze 28—30 éves volt, mikor e 
munkákat írta, ami még nem is elégséges élet-
kor az ítéletek lehiggadásának elérésére, de 
meg nem is alakult ki még a kellő irodalmi táv-
lat a jelenségek igazságos elbírálására. De a 
mű kultúrhistóriai érdekességét mindez fo-
kozza, mert a tévedések, felfogásbeli eltérések 
muta t j ák igazán az ötvenes évek kul turá l is fej-
lettségét, s annál inkább átérezzük a helyes íté-
letek, a világos meglátások és esztétikai értéke-
lések örökérvényű igazságát. 

Greguss stílusa — hosszadalmas mondatainak 
gyakori útvesztői ellenére — sem hat lankasz-
tólag, mert nem a tudós elméleti szárazsága 
termeli ki e lnyúj to t t mondatszerkesztéseit, ha-
nem az átérzés heve, tüze ragadja a mondatok 
tekervényes lab i r in t ján át előre, aká r a fana-
tikus hazaszeretet okozta mondatfűzéseinek 
szakadatlan előretörését, akár az ismeretek köz-
lésének türelmetlen láza. 

A munkához Négyessy László dr., nemrég el-
húnyt jeles esztétikus irodalomtörténetírónk, 
í r t néhánysoros összefüggő, jellemző ismerte-
tést, Császár Elemér finoman elemző tollából is 
kaptunk bevezetésében világosan, tisztán és el-
mésséggel rajzolt képet. Mellinger Kamil la dr.. 
középiskolai tanár, érdemes és dicséretre méltó 
munkát végzett ez írói arcképek sa j tó alá ren-
dezésével, előszóval, jegyzetekkel ellátásával. 
Míg előszava Greguss kettős eszményi vilá-
gára, nemzeti s ál talános emberi eszmeiessé-
gére világít rá, alapos körültekintéssel készült 
jegyzetei a lelkiismeretes tanár munká já t iga-
zolják, ki egyetlen kultúrhistóriai tényt sem 
hagy az olvasó számára megfejtés nélkül. Azzal, 
hogy a kis munkát Négyessy László emlékeze-
tének ajánlotta, a lelkes tanítvány há lá já t rótta 
le kegyeletesen a nagy tanármester emléke 
iránt, ami szép pé ldá ja annak, hogy lelkes ta-
nárok eszmei magvetései nem maradnak ter-
méketlenül, hanem kellő lelki talajra hullva a 
tanítványokból érdemes és értékes szellemi ter-
melést váltanak ki. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Az albán király szózata az ifjúsághoz. 

I. Zogu albán kirá ly a napokban az i f júsági 
szervezetekhez beszédet intézett, amelyből ki-
emeljük a következő figyelemreméltó részlete-
ket. A magasabb ku l tú ráér t folytatot t küzde-
lemben — úgymond — az albán nemzetnek há-
rom tényezőre: fegyelmezettségre, áldozatkész-
ségre és haladásra van szüksége. Az európai 
ku l tú rá ra való törekvés mellett nem szabad el-
hanyagolni a nemzeti kul túrá t : súlyt kell vetni 
a régi szokások és erkölcsök ébrentar tására , 
ám vannak olyanok is, amelyeket múl t száza-
dokban idegen uralkodók kényszerítettek az 
albán népre. Az eredeti és legszebb nemzeti 
szokásokkal főleg a falvakban találkozunk, míg 
az idegen szokások, így például a nőknek fá-
tyolba való burkolása és elszigeteltségben, tu-
datlanságban való tar tása főleg a városokban 
fészkelődött be és idegen befolyásra vezethető 
vissza. A kiiály végül kijelentette, hogy az al-
bán leányokat ugyanolyan szellemben kell ne-
velni, mint a f iúkat . 

A lengyel tanfelügyelet. 
A néptanítók munká já t eddig a tanfelügyelők 

ellenőrizték, akik azonban évenként csak egy-
ízben látogatták az iskolákat és legfeljebb 
1—2 órában figyelhették meg a tanítót . Mint-
hogy ez az e l járás elégtelennek bizonyult, a jö-
vőben az igazgatók ügyelnek fel a tanító mun-
k á j á r a egy a közoktatásügyi minisztérium által 
szerkesztett részletes kérdőív alapján, amelye-
ket azután látogatása alkalmával a tanfelügyelő 
elé terjesztenek. For rásunk megjegyzi, hogy ez 
az e l járás súrlódásokat idézhet elő az igazgató 
ós a tanító között. 

Gyermekvédelem Olaszországban. 

Az Anya és Gyermek nap jának megünnep-
lésére, amely az idén karácsonykor harmad-
ízben fog megtörténni, az anya- és cseesemő-
védő intézmény (Opera Maternitá e Infanzia) 
tízéves fennállásának évfordulójával kapcsolat-
ban, már most serény előkészületek folynak. 
E jubilár is alkalomból, amelyből természetesen 
az olasz tanítóság, működése révén, jelentéke-
nyen ki fogja venni a részét, 2500 i f j ú házaspár 
egyenkint 500 lírás prémiumban részesül; ezen-
kívül 24.000 líra nevelési segély kerül majd ki-
osztásra. A női fasisztaszervezet pedig ez ünne-
pélyhez szegény gyermekek téli felruházásával 
j á ru l hozzá. 

Egy fékevesztett (pedagógiai?) reform. 

Hogy a „mindenáron új í tók" helyenként és 
időnként minő túlzásokra r agad t a t j ák magu-
kat, azt a következő elrettentő példa muta t ja . 
Londonban újabban a kereskedők iskolát ala-
pítottak, amelyben a tanítás nem folyik egy 
egységes tannyelven, hanem váltakozva — hat 
nyelven. Így például a számtant hétfőn ango-
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lul, kedden franciául, csütörtökön olaszul, pén-
teken oroszul és szombaton spanyolul taní t ják. 
E t tő l az enyhén szólva furcsa kísérlettől a 
nyelveknek eredményesebb e lsa já t í tását remé-
lik, jóllehet a valóságban a f ia ta l koponyák 
valóságos Bábeltornyokká fognak átalakulni. 
Azt még értjük, hogy bilinguis (kétnyelvű) is-
kolákban és nálunk a nemzetiségi iskolákban 
egyes tantárgyakat az egyik, másokat a másik 
nyelven tanítják, de ugyanabban a tantárgyban 
óráról-órára változtatni a nyelvet, ellenkezik 
minden józan elgondolással. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Pedagógiai Társaság. A Társaság a 
közönség nagy részvétele mellett szeptember 
21-én tartotta meg első idei felolvasó ülését. Az 
elnöklő Friml A l a d á r dr. főigazgató meg-
nyi tó jában megemlékezett a Pázmány Péter-
egyetemnek most folyó 300 éves jubileumáról, 
kiemelve azt a fontos kul túr tör ténet i tényt, 
hogy ez egyetemen rendszeresítették, külföldi 
á l l amoka t is megelőzve, az első nyilvános ren-
des tanszéket a neveléstudomány számára, ame-
lyet a felejthetetlen Fináczy Ernő, majd Kor-
nis Gyula töltött be. 

Ezt követte Tóth Zoltán dr. igazgató szék-
foglalója: A gyógypedagógia szerepe az egye-
temes nevelői gondolkodás kialakulásában. Az 
•előadó szerint a mái értelemben vett gyógy-
pedagógia a nevelés egész területén a nevelői 
ér tékű gondolkodás kialakításához vezet. Nem 
elszigetelten k íván ja a csökkentértékű egyének 
nevelését megoldani, hanem oly egyetemes ne-
velői szemlélet k ia lakí tását is feladatának te-
kinti , amelyből az egész nevelésügy számára 
haszon származik. A vakok, siketek, értelmi és 
erkölcsi fogyatékosok fejlődésmenetének szem-
léletén előre haladva, fokozatosan emelkedhe-
tünk fel a normális fejlődés megismerésének 
magasla tára . A nevelői gondolkodást immár 
nem szabad normális és gyógyítóne^elői gon-
dolatmenetre tagolni, mert a nevelői gondolko-

dás tá rgya egységes. A mai értelemben vett 
gyógypedagógia minden tekintetben keresi a 
normális nevelői gondolatkörrel e természetes 
kapcsolatot és nem akar mesterségesen felépí-
tet t választófalat emelni a ma még kettőnek 
tar tot t , de lényegében egy egészet alkotó és 
egymást nem nélkülözhető gondolatkör egyete-
mes értékű kialakítása elé. 

Kiss József igazgató: Üj olasz pedagógusok: 
Lombardo Badice című előadásában foglalko-
zott Benedetto Croce és Giovanni Gentile által 
megindított ú j olasz idealizmus pedagógiai fel-
fogásával, amely szerint a pedagógia a filozófia 
része. Részletesen ismertette Giuseppe Lom-
bardo Radicenak, az olasz elemi iskolai okta-
tás megszervezőjének, ebből a felfogásból leve-
zetett nevelési elveit. 

H Í R E K 

Lapunk zártakor vette kezdetét a Katolikus 
Nagygyűlés, melynek tárgysorozatában „A gyer-
mek útja" vonul végig. A Nagygyűlés lefolyá-
sáról lapunk legközelebbi szániában emléke-
zünk meg. 

Kitüntetett tanítók. 
A Julián Iskola-Egyesület a nemzetiségi vidékeken 

a magya r nyelv tan í tásában legjobb eredményt elért 
t an í tóka t meg ju ta lmaz ta . Ezek névsora a következő: 

Abaujtorna megye: Papp Iréné sompatak-k ishuta i 
rk. taní tó 50 P ju ta lom; Endrády Margit hollóházai 
áll. t an í tónő oklevél; özv. Morvay Imréné hollóházai 
áll. taní tónő oklevél. 

Baranya vármegye: Mesterházy János csikóstőttösi 
ev. taní tó 100 P ju ta lom; Hukker Tibor szalatnaki rk. 
tan í tó 50 P ju ta lom; Fessel Pál magyarszéki rk. taní tó 
50 P ju ta lom; Bodó László hörnyéki rk. taní tó elismerő 
oklevél; Kaszás József geresdi rk. tan í tó elismerő ok-
levél; Kienle Dezső már iakéméndi közs. taní tó el-
i smerő oklevél; Gőbel Károly nagybudmér i rk. tanító 
el ismerő oklevél; Pur t Gusztáv ág. ev. taní tó elismerő 
oklevél; Kovácsné sz. Radnay Valéria b o r j á d i rk. ta-
n í tó oklevél; Pohl István abaligeti rk . tan í tó oklevél; 
Darázsy Mihály n y o m j a i közs. taní tó oklevél. 

T A M U G Y I M A P T A R . 

— Október hónap első felére. — 

O k t . X. (1927.) A váci s iketnéma intézet 125 éves 
jubileumát ünnepl i . 
(1927.) Az a r a d i magyarság egyetlen kisded-
óvodáját is be t i l t j ák az o láhok . 

Ok t . 2. (1856.) Születet t Csengeri J á n o s hírneves pe-
dagógusunk, a „Magyar Paedagogia" c ímű 
lap megalapí tó ja és szerkesztője . 

O k t . 3. (1896.) Az első nemzetközi gyermekvédő 
kongresszus megnyi tása F i renzében . 

Ok t . 4. (1926.) A k o r m á n y z ó úr je lenlétében avat ták 
fel a Kecskemét-környéki tanyai iskolákat. 
(1927.) Klebelsberg Kunó gróf felavatta a 
makói ref. i skolát . 

O k t . 7. (1933.) A cseh kormány rendele te szerint a 
Felvidék 25 magyar tan í tóképzőjéből csak 
egy marad t meg . 

O k t . 8. (1843.) Született Groó Vilmos pedagógus, a 

znióvára l ja i taní tóképző igazgatója, m a j d 
Gőmör-Kishont tanfelügyelője. Tót tankönyv-
író. 

Okt. 9. (1832.) Született Bánhegyi István pedagógus, 
a nyíregyházi ev. tan í tóképző igazgatója, 
Szepes, Sáros, m a j d Békés vármegyék tan-
felügyelője. Szakíró. 

Okt. 1«. (1932.) Hóman Bálint kul tuszminiszter mun-
k a p r o g r a m m ját ismertette. 

Okt. 11. (1932.) Meghalt Klebelsberg Kunó gróf köz-
oktatás i miniszter . 

Okt. 12. (1810.) Született Cignaeus Unó finn iskolai 
re formátor , a népiskolák felügyelője, az első 
finn taní tó-szeminár ium alapí tó ja . 

Okt. 14. (1932.) Klebelsberg Kunó gróf temetésén Hó-
man Bálint búcsúbeszédet mondot t . 

Okt. 15. (1852.) Meghalt Jahn Fr igyes pedagógus, a 
német tornászat szakírója. 
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Bács-Bodrog megye: Laj ta i N á n d o r garai rk. t an í t ó 
50 P ju ta lom; Schál Ferenc garai rk. taní tó 50 P ju ta-
lom; Grünfe lder Lipót csávolyi rk . taní tó elismerő ok-
levél; Baranyai Ede csátaljai rk . taní tó el ismerő ok-
levél; Nádas Károly vaskúti rk . taní tó elismerő ok-
levél. 

Békés vármegye: Pataki J ános szarvasi ev. t an í t ó 
50 P ju ta lom; özv. Petricz Mihályné sz. Joób Margit 
tótkomlósi áll. t an í tónő 50 P ju ta lom; Loós Lipót 
gyula-eperjesi áll. tanító el ismerő oklevél; Molnár 
László rózsási közs. tanító e l i smerő oklevél; J ános -
deák László tó tkomlós i tanító e l ismerő oklevél. 

Fejér vármegye: Steiner J e romos bakonykút i rk . ta-
ní tó 50 P ju ta lom; Neu pert Sebestyén etyeki rk. t an í t ó 
el ismerő oklevél; Halmos Lászlóné isztiméri rk. taní-
tónő elismerő oklevél; Mayer György vértesacsai rk . 
taní tó el ismerő oklevél; Holup József gutlamási rk . ta-
ní tó könyv ju t a lom; Sille Fe renc isztiméri rk. t an í tó 
könyv ju ta lom; Neuper t Sebestyénné etyeki rk. t an í t ónő 
könyvju ta lom; Eggenberger I s tvánné etyeki rk. tan í -
tónő könyv ju t a lom; Endrődi Alfréd pusztavámi ev. ta-
ní tó könyvju ta lom. 

Győr—Moson—Pozsony megye: Schulz Ferenc beze-
nyei rk. taní tó 50 P jutalom; Koller E rnő dunacsunyi 
rk. taní tó e l ismerő oklevél; E r d ő s János levéli rk. ta-
n í tó el ismerő oklevél; Wlasits Gyuláné bezenyei rk . ta-
ní tónő könyv ju ta lom. 

Komárom—Esztergom megye: Feke te Tibor csolnoki 
rk. taní tó 50 P ju ta lom; Slezákné sz. Csébits Erzsébe t 
vértesszőlősi rk . taní tónő el ismerő oklevél; Horvá th 
Mária agostyáni rk. taní tónő e l i smerő oklevél; P a t k a 
Kálmán leányvári rk. tanító e l i smerő oklevél; Riró Ká-
roly tardosi rk . t an í tó elismerő oklevél. 

Nógrád és Hont megye: Heyer Róza nagymaros i áll. 
t an í tónő 50 P ju ta lom; Bundy Miklósné nagymaros i 
áll. taní tónő el ismerő oklevél; T o m o r n é Gerteisz Mag-
dolna berkenyei rk. taní tónő könyvju ta lom. 

Somogy vármegye: Klenner Adolf antalszállási ev. 
tan í tó 50 P ju t a lom; Simon Ottó somogydöröcskei ev. 
taní tó elismerő oklevél; Becht Béla bonnyai ev. t an í t ó 
el ismerő oklevél; Schiller Sebestyén miklósi rk. t an í tó 
el ismerő oklevél; Hiller Gizella szentlászlói rk. taní-
tónő elismerő oklevél. 

Sopron vármegye: Siimeghy József sopronbánfa lva i 
rk . tanító 50 P ju ta lom; Domnanovich Alajos und i rk. 
taní tó 50 P ju ta lom; Wicsinszky Győző peresznyei rk. 
tan í tó el ismerő oklevél; Rozsenich Tamás koppháza i 
rk. tanító e l ismerő oklevél; Höí 'fer L u j z a ágfalvai rk. 
taní tónő elismerő oklevél; Gurányi J a k a b sopronbán-
falvai rk. taní tó el ismerő oklevél; Skerlán Gyula sop-
roni rk. taní tó el ismerő oklevél; Gaál József omlódi 
rk. taní tó könyv ju ta lom; Kiss József soproni ev. t an í tó 
könvju ta lom. 

Vas vármegye: Heider József nagynarda i rk. t an í tó 
50 P ju ta lom; Kovács József rába tó t fa lv i rk. taní tó el-
ismerő oklevél; Pál l József fe l sőrönöki áll. taní tó el-
ismerő oklevél; Hutflesz András rábafüzes i ev. t an í tó 
elismerő oklevél; Németh János szentpéterfa i rk. t an í tó 
könyvju ta lom; Molnár nemesmedvesi rk. tanító könyv-
ju ta lom; Varga Gábor vaskeresztesi rk. tanító könyv-
ju ta lom; Pillis János felsőcsatári rk. tanító könyv-
jutalom. 

Tolna vármegye: Halász Ármin kalaznói ev. t an í tó 

50 P j u t a l o m ; Schlenker Mihály bonyhádi rk . tanító 
50 P ju t a lom; Schrantz Ot tó bonyhádi ev. tan í tó el-
ismerő oklevél; Kuttner Mayer bonyhádi izr. t an í tó el-
ismerő oklevél; Csornay E d e högyészi rk. tan í tó el-
ismerő oklevél ; Hafner J á n o s ladományi rk. t an í tó el-
ismerő oklevél; Gáspár József majosi ev. t an í tó el-
ismerő oklevél: Mohai J á n o s mórágyi ref. t an í tó el-
ismerő oklevél ; Barabás András pári rk. t an í tó el ismerő 
oklevél; Plel György apar i rk . tanító könyv ju t a lom; 
Rehling Gottlieb bátaapát i ev. tanító könyv ju t a lom; 
Tóth N á n d o r bátaszéki közs. tanító könyv ju t a lom; 
Walter Gyula bátaszéki közs. ig.-tanító könyv ju t a lom; 
Spannenberger József han t i rk . tanító könyv ju ta lom; 
Halmos J á n o s lengyeli rk. t an í t ó könyv ju ta lom; Eicher 
János nagymányok i rk. t an í tó könyvjuta lom. 

Veszprém vármegye: L i sz tner Antal b a k o n y j á k ó i rk. 
ig.-tanító 50 P jutalom; Máhig Mihály bakonypé te rd i 
rk. taní tó el ismerő oklevél; Bulissa József he rend i rk. 
ig.-tanító el ismerő oklevél; Peternics Henr ik nagygan-
nai rk. t an í tó elismerő oklevél; Baán Erzsébet bakony-
gyiróti rk. taní tónő könyv ju t a lom; T a r m a n n Teréz 
bakonyoszlopi rk. taní tónő könyvju ta lom; Zsákné sz. 
Dobó Etel iharkút i rk. t a n í t ó n ő könyvju ta lom; Bene-
dekné sz. Süle Józsa nagyesz tergár i rk. t an í tónő könyv-
jutalom; Babicsné sz. Bakonyvár i Eszter porvai rk. 
tanítónő könyvju ta lom. 

Zemplén vármegye: F r i m m e l Berta középhuta i rk. 
tanítónő 50 P jutalom; Kassa i Aladár r u d b á n y á c s k a i 
gk. taní tó el ismerő oklevél; Kovácsné sz. Ország Er-
zsébet ká ro lyfa lva i rk. t an í tónő könyvju ta lom; Leviczky 
István komlóska i gk. taní tó könyvju ta lom. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye: Vasváriné Bumbera 
Margit pilisszentlászlói áll. laní tónő 50 P ju ta lom; 
Szecsányi László p i l i sboros jenői áll. t an í tó el ismerő 
oklevél; Tölgyes Kálmán b u d a j e n ő i rk. tan í tó el ismerő 
oklevél; Mészáros Károly pesthidegkút i áll. t an í tó el-
ismerő oklevél; Láng Mihály pesthidegkúti áll. tanító 
elismerő oklevél; Bakonyi Aladár nemesnádudvar i rk. 
tanító e l i smerő oklevél; Somogyi Béla budaka lász i áll. 
tanító e l i smerő oklevél; Ba tó Géza budaörs i rk . taní tó 
elismerő oklevél; Bodó L a j o s soroksári áll. t an í tó el-
ismerő oklevél; Gyenge Biró Is tván soroksári áll . taní tó 
elismerő oklevél; Clementis Hona soroksári áll. taní-
tónő e l i smerő oklevél; Réti Géza pil isvörösvári áll. ta-
nító e l i smerő oklevél: Matsata Vera pi l isvörösvári áll. 
tanítónő e l ismerő oklevél. 

Kitüntetés. Az Országos Testnevelési T a n á c s dísz-
érmével és díszoklevelével tünte t te ki Szabados Jenő 
tápióbicskei áll. isk. igazgatót abból az a lkalomból , 
hogy tíz évig mint leventefőokta tó nagy s ikerre l mű-
ködött. A kitüntetést Bartóffy Miklós ezredes, Pest 
vármegye testnevelési fe lügyelője adla át az ünnepel t-
nek, dr. Hófer Ferenc j á r á s i főszolgabíró, Tasnády 
Ferenc alezredes, járási testnevelési vezető és a község 
népének jelenlétében. Az ünnepé ly t díszebéd követte, 
ahol számos felköszöntőben méltatták az ünnepel t 
hazafias pedagógiai tevékenységét . 

Egy tanító-orvos tragikus halála. Gurszky 
Ernő dr., a budapesti gyógypedagógiai intézet 
és az orvospszicliológiai intézet főorvosa régeb-
ben néptanító volt egyik somogymegyei falu-
ban. A törekvő és tehetséges fiatalember ma-

A z i sko lák é s intézetek tek . Igazgatóságát illetve G o n d n o k s á g á t tisztelettel kérjük, hogy 
amennyiben l apunk f o l y ó évi előfizetési díját még át nem utalták, annak befizetéséről 
feltét lenül g o n d o s k o d n i s z í v e s k e d j e n e k . Ugyancsak kérjük és v á r j u k a mult év végén 
megküldött hátraléki kimutatás alapján az előfizetési d í j tartozások s ü r g ő s kiegyenl í tését , 

illetve az engedélyezett rész let f izetések p o n t o s tör lesztését . 
Csekkszámlaszám : 37.473. KIADÓH1 VA TA L. 
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gánúton tovább tanul t s előbb tanár , bölcsészeti 
doktor lett, majd az egyetem orvostudományi 
fakul tására iratkozott be s orvos lett. Közben 
letette a gyógypedagógiai vizsgát is. Nagy em-
berbarát volt. Rendkívüli szorgalmú, nagy-
tehetségű tudós, akinek orvosirodalmi munkás-
ságát európaszerte ismerik. Ez a nagytehetségű 
tanítóból lett orvostudós szeptember 18-án meg-
látogat ta Érden nyaraló családját . A szomszé-
dok azzal a hírrel keresték fel, hogy az utcában 
egy szegény, elhagyatott család gyermeke be-
teg s magas láza van. Gurszky Ernő, a tanító-
orvos nyomban a beteg gyermekhez sietett. 
Lát ta , hogy a nyakán olyan íurunkulus van, 
amit azonnal operálni kell. A szegény ember 
házában csak kezdetleges tisztítóeszközöket ta-
lált. Ütött-kopott mosdótálat, ócska kefét, ami-
vel megmosta a kezét. Mosdás közben azonban 
az ócska kefével felkarcolta a kezén a bőrt. 
Műtét közben vérmérgezést kapot t s néhány 
napra rá iszonyatos kínok között meghalt. Ha-
lálos ágyánál hírneves orvos-tanárok tar tot tak 
konzíliumot, akikkel a beteg együt t tárgyal t . 
Tudta, hogy nem lehet az életnek megmenteni. 
Elbúcsúzott családjától s nemes tanítóleikét 
visszaadta Teremtőjének. Nagy részvéttel te-
mették el Budapesten, a Farkas ré t i temetőben. 

A tanítói munka megbecsülése. Az esztergomi izr. 
i skolában szép ünnepség keretében leplezték le Blum 
schein Lipót ny. igazgatónak, a magyarországi izr. 
taní tók 86 éves nesz torának, néhai Geiger Miksa volt 
igazgatónak és Adler Samu jelenleg balassagyarmat i 
igazgató-tanítónak arcképét . Mind a három taní tó 
évtizedeken át é rdemes munkása volt az esztergomi 
izr. népiskolának. 

A népművelési tevékenység minősítése. A ni. kir . 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a folyó évi (52.313. 
VI. ü. o. szám alatt kelt rendeletével elrendelte, hogy 
ezentúl a tanítók iskolánkívüli népművelés i tevékeny-
ségét is minősíteni kell. A minősí téshez szükséges ada-
tokró l a kir. tanfelügyelő az iskolalátogatások so rán 
szerez tá jékozódást . A miniszter azt is elrendelte, 
hogy a népművelési tevékenység minősí tése cél jából 
az iskolalátogatási jegyzőkönyv és a minősítési ű r lap 
kibővít tessék a megfelelő rovatokkal . 

A népművelés eredményei Győr megyében. (A vár-
megye területének nagysága : 1385 km2 , Győr városé: 
54 km2 , a lakosság száma pedig a vármegyében 
— Győr nélkül —: 96.826, Győrött 50.881.) Győr— 
Moson—Pozsony k. e. e. vármegyék és Győr sz. kir . 
város 1934—35. tanévi népművelési tevékenységét ma-
gában foglaló t i tkár i jelentés fokozódó és tervszerű 
népművelésről számol be. A tevékenység emelkedése 
a népművelési a lka lmak és előadók számának gyara-
podása mellett a b b a n nyilatkozott meg, hogy széle-
sebb néprétegek kerü l tek a népműve lés hatókörébe. 
Győrött a th. népművelés i bizot tság a munkások, 
munkásnők, munkanélküliek és ínségesek jelentékeny 
tömegére is kiterjesztette oktató- és nevelőmunkáját. 

A népművelési egységek száma a . vármegye közsé-
geiben G 6 4 6 , Győrött pedig 3068, összesen tehát 9714 
volt. Ezzel a népművelés i egységek arányszáma, vagy-
is az a szám, amely megmuta t ja , hogy 1000 lakosra 
hány egység esik, a vármegyében 19-5-ről 68-6-re, a 
városban pedig 34-4-ről 60-3-re szököf t fel. A vár-
megye minden községében és minden pusztai iskolá-
j á b a n folyt népművelés i tevékenység. Győrött 41 he-
lyen folyt rendszeres népművelési m u n k a . 

A népművelési (közműveltségi) e lőadások száma a 

vármegyében 2021, Győrött 741 volt. A vá rmegyében 
751, Győrött pedig 444 mesedé lu tán ta r ta to t t . Az 
egyéb népművelés i a lkalmak (műsoros dé lu tánok , 
ünnepségek, népművelési hangversenyek, műkedve lő i 
előadások, közrádió-előadások) száma a vá rmegyében 
870, Győrött 134 volt. 

A vármegyében 62 különböző tanfolyam m ű k ö d ö t t , 
Győrött pedig 30. A 92 tanfolyamot 244 í hallgató láto-
gatta végig. Győröt t a szabadegyetem a lefolyt tanév-
ben is m ű k ö d ö t t 76 órában. 

A vármegye területén és Győröt t összesen 950 elő-
adó vott részt a népművelés m u n k á j á b a n . Különösen 
kivette a részét a népmüvelés m u n k á j á b ó l a tan í tóság , 
amennyiben a vármegye 491 t a n í t ó j a közül 331, Győr 
116 taní tója közü l 109 (és 7 á l lás ta lan tanító, illetőleg 
tanítónő) fe j te t t ki népművelési tevékenységet. A tan-
kerület t an í tóságának tehát 73%-a folytatott nép-
művelési m u n k á t . 

Tolna vármegye folyó tanévi népművelésének 
megszervezése. Tolna vármegye törvényhatósági 
népművelési bizottsága — élén dr. Perczel Béla 
alispán, elnökkel — utasí tás t bocsátott ki az 
1935/36. népművelési tevékenység megszervezé-
sére. Az utasí tás , amelyet Szekszárd város pol-
gármestere, a főszolgabírák, a községi elöljáró-
ságok, a helyi népművelési bizottságok s a vár -
megye kultúregyesületei és olvasókörei kap tak 
meg, foglalkozik az elmúlt tanév vármegyei 
népművelési eredményeivel és irányelveket tűz 
ki a folyó évi népművelésre. 

A mult tanévben volt a vármegyében 3026 
népművelési előadás, 285 műsoros délután, 47 
tanfolyam, 22 tanulmányi kirándulás, 27 nép-
művelési hangverseny, 182 műkedvelői előadás 
és 200 a lkalmi ünnepély. A vármegye 62 nép-
könyvtárából 7368 olvasó 28.883 könyvet ve t t ki. 
Az előadók száma volt: 906, ebből a legtöbb ta-
nító, tanítónő, lelkész, orvos és jegyző. (A vár-
megye területe 3601 km2, népesség: 269.194, nép-
sűrűség: 74-8, a községek száma: 123.) 

A jövő évi tevékenység irányelvéül az al-
ispáni fe lh ívás gróf Széchenyi I s tvánnak a 
lelki függetlenség feltételeiről, a tiszta lelki-
ismeretről, az élettudományrcl, az egészségről 
és a megelégedésről szóló taní tásai t jelöli meg. 
De kibővíti a munkatervet a családvédelmi te-
vékenység beillesztésével, mondván: „a család-
védelem egyik-másik terén csak az egyesületek, 
olvasókörök munkálkodhatnak s ezért e fel-
hívásunkat az egyesületek és körök vezetőinek 
is megküldjük és reméljük, hogy a családvéde-
lem a hatósági és társadalmi szervek szoros 
együttműködéséből sikeres lesz." 

Felhívja Szekszárd város polgármesterét és 
a járási főszolgabírókat, hogy a népműve-
lési tevékenységet a sa j á t területükön állan-
dóan kísér jék figyelemmel, a családvédelem ér-
dekében pedig a legszigorúbban j á r j anak el kü-
lönösen akkor, hogyha a családi élet t isztaságát 
veszélyeztető jelenségeket észlelnek. A községi 
elöljáróságokat, valamint a helyi népművelési 
bizottságokat a népművelési munka részletei-
nek előadása mellett u t a s í t j a kötelességük pon-
tos teljesítésére, az egyesületek és körök veze-
tőihez pedig azzal a kéréssel fordul, hogy tag-
jaik művelődési szükségleteinek kielégítéséről 
kellőképen gondoskodjanak, kapcsolódjanak bele 
a helyi népművelési bizottságok működésébe és 
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a saját tevékenységüket állítsák a helyi bizott-
ságok által kitűzött célok szolgálatába. E célok 
szolgálatánál a családvédelem terén való közre-
működést ismételten is hangsúlyozza s rámuta t 
az egyke, a vadházasságok, a félszeg divatok, a 
nagy lakodalmak s a különböző erkölcsi ki-
lengések jelenségeire. 

Weber Ede meghalt. Weber Ede nyugalma-
zott állami pedagógiai tanár , az állami Erzsé-
bet-nőiskola pedagógusa, aki t még báró Eötvös 
József, Trefor t Ágoston kultuszminiszterek 
Svájcból hívtak maguk mellé belső munkatár-
sul a hetvenes években, e hónap 24-én, kilene-
venkétéves korában Kerepesen meghalt. Ö veit 
egyik alapí tója Kecskeméten a messzeföldön 
híres „Helvécia"-szőlőtelepnek, a kecskemét-
fiilöpszállási helyiérdekű vasútnak, a kecske-
méti közgazdasági banknak, a gazdasági gép-
gyárnak, gyufagyárnak , Kerepesen pedig a 
Helvécia kispolgárok otthonának, valamint a 
régi Erdély közóplakvidéki barnaszén bányá-
szatának. 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket." 
Ezen a címen Victor Gabriella dr. bibliai tör-
téneteket ad ki gyermekek számára. 20 ó- és 
20 újszövetségi történetet színesen és a gyerme-
kek nyelvén elbeszélve. Színes képekkel Biczó 
András i l lusztrál ja a könyvet. A szerző-kiadó 
az előfizetés határidejét október 15-ig meg-
hosszabbította. Előfizetési á r a a fűzött köny-
veknek 3-60, a kötötteknek 4-50 pengő. Bolti ára 
jóval magasabb lesz. Október 15-től kezdve 
amazoké 4-80, emezeké 6-— pengő. Előfizetni le-
het a következő címre: dr. Victor Gabriella, 
Kecskemét, Rákóczi-út 17—19. 

Gyermekekkel telt különvonat összeütközése. 
A drezda—újvárosi pályaudvaron egy üres 
vasúti szerelvény belefutot t egy gyermekeket 
szállító különvonatba, mire a gyermekeket szál-
lító vonatnak kót kocsija felborult. Két gyer-
mek és egy kísérő tanító meghalt. Tizenegy 
gyermek megsebesült. 

Új kétpengősök Pázmány arcképével. Az 1935. évi 
V. t.-c. a l ap ján a Magyar Nemzeti Bank és ennek vi-
déki f iókja i szeptember h ó n a p b a n forgalomba hoz ták 
azt a kétpengőst, amelyet Pázmány Péter és a buda-
pesti Tudományegyelem 300 éves fennál lásának emlé-
kére vertek. Az érem egyik o lda lán az egyetem alapí-
tását ábrázo ló csoportkép van. A csoport közepén 
Pázmány Péter a l ak ja áll, kezében az alapító oklevél-
lel s ba lkezében a főpapi kel lős kereszttel. A pénz 
másik oldalán a magyar c ímer a Szent Koronával 
barokk kere tben van elhelyezve. (Ez a kétpengős igen 
alkalmas szemléltetőeszköz lehet a Pázmány Péter rő l 
és az egyetem alapí tásáról szóló taní tásokhoz. Szerk.) 

A hitfelekezeti iskolák fenntartási költségei. Dr. vi-
téz Nagy Iván miniszteri l i tkár tollából a l apunk 
augusztus t-i számában cikk je lent meg a liilfelekezeti 
iskolai adózásról . Az ott tárgyal t kérdés fontosságá-
n a k jelentős mivol tára k ívánunk rámuta tn i az alábbi 
néhány stat isztikai adattal is. Az országban összesen 
6862 elemi népiskola van, ezek közül a tú lnyomó rész 
felekezeti iskola. Mégpedig van 2841 római ka to l ikus 
népiskola — az összes elemi iskolák 41-4%-a —, 
130 gör. katolikus, 1089 (16%) re formátus , 396 ág. h. 
evangélikus, 30 görög keleti, egy uni tá r ius és 144 izrae-
lita felekezeti népiskola. Ezeknek az i skoláknak a 

f enn t a r t á sá r a az iskolai célokat szolgáló felekezeti 
adón kívül az állam, va lamin t az egyes községek is 
tekintélyes segélyben részesít ik az egyházaka t . Így a 
római ka to l ikus iskolák 1931/32-ben összesen 9,599.712 
pengő, a gör. katol ikusok 425.405, a r e fo rmá tusok 
3,777.964, az ág. hitv. evangélikusok 1,119.954, az 
izraeliták pedig 352.280 pengő községi és államsegély-
ben részesültek. Ezek mel le t t az összegek mellet t az 
egyes hi t fe lekezetek 3,004.467 adózója a következő 
összegeket fizetle be iskolai célokra: r ó m a i katoliku-
sok 3,494.000, r e fo rmátusok 1,371.000, ág. h. evangé-
likusok 378.000, izraeliták 163.000, görög katol ikusok 
66.000 és a görög kelet iek 11.000, összesen tehát 
5,483-000 pengőt, vagyis az egyházak i skolafenntar tás i 
terhe a rány ta l anu l kevesebb, mint az iskolák támoga-
tására n y ú j t o t t községi és á l lami segélyek együttvéve. 

A csehek a gyermek anyanyelve ellen. Hokky 
Károly, a kárpáta l ja i magyarok szenátora pa-
nasszal fordult a cseh közoktatásügyi minisz-
terhez. Panaszi ra tában elmondotta, hogy a cse-
hek a t iszaújhelyi, a matyfalvai , a karácsfa lvai 
és fa rkas fa lva i katolikus szülőknek nem enged-
ték meg, hogy gyermekeiket magyar iskolába 
irathassák. Szóvátette a szenátor, hogy a cseh 
kincstár nem. teljesíti kötelességeit azokkal a 
magyar katolikus iskolákkal szemben, ame-
lyeknek jogilag a kincstár a kegyura. Elmon-
dotta, hogy ezeket a magyar iskolákat a hívek 
önkéntes adományaiból t a r t j ák fenn, de még 
így is sok sérelem éri a magyar szülőket, mert 
a hatóságok cseh iskolába kényszerítik a ma-
gyar gyermekeket. A cseh közoktatásügyi mi-
niszter tudomásul vette a panaszt, ígér t is, de 
semmit nem tett, hogy a sérelmek orvosoltas-
sanak. Így a kárpá ta l j i magyar gyermekeket 
továbbra is cseh iskolákba kényszerítik. 

A Közművelődési Hádiő Előadássorozat októberi 
műsora. Minden vasárnap délután, y25 ó r a k o r Buda-
pest 1. á l lomásán, oklóber havában a köve tkező elő-
adások ha l lha tók : október 6-án Asztalos Miklós, a 
Nemzeti Múzeum könyv tá rosa „II. Rákóczi Ferenc 
ősei" c ímű előadásában az egyik legnagyszerűbb ma-
gyar c sa l ád fá ró l fog megemlékezni , mely a szabadság-
hősök egész sorát adta a nemzetnek. Rákóczi Zsig-
mond az első fejedefem, I. György, a nemzetvédő 
Bocskay és Bethlen méltó u tóda , II. György, a szeren-
csétlen, t r ó n j á t vesztő fe jedelem, ma jd a rövidéletű 
I. Ferenc vezet a nemzet legendás hőséhez, II. Rá-
kóczi Ferenchez . De a nagyasszonyok egész sora is 
emeli ezt a nemzetséget. L o r á n t f f y Zsuzsánna, azután 
Zsófia a Bá thory fejedelmi ház utolsó s a r j a , m a j d az 
édesanya, minden magyar asszonyok legnagyobbika, 
Zrínyi f lona . Az ő révén kapcsolódik össze a Rákóczi-
ház a Zrínyi-családdal , Zr ínyi Miklós, a vé r t anú Péter 
és F r a n g e p á n emlékével. Október 13-án Ilankó Béla 
egyetemi t a n á r arról fog beszélni, hogy „mirevaló a 
vér", mely dobogó szíven keresztül szüntelenül áram-
lik minden élő szervezetben, annak táp lá lásá ra szük-
séges oxigént hordva szét. Megmagyarázza, hogy ez 
tu la jdonképen égési fo lyamat , olyan, mint m i k o r a 
mozdonyt fű t ik és az égés pedig az energiák á ta laku-
lása. Ebbő l származik m i n d e n élet és az élő szerve-
zetnek életfeltétele, az á r a m l ó vér, melynek minden 
csöppje d r á g a kincs. Egy évfordulóra h í v j a fel a 
figyelmet október 20-án Kouc'ela Géza pápa i kamarás , 
egyházi k a r n a g y előadása, mely arról szól, hogy Liszt 
Ferenc, a nagy zenész, m inden idők legnagyobb 
zongoraművésze félszázados ha lá l -évforduló ja miért 
lesz nemcsak a magyarság, de az egész ku l tú rember i -
ség ünnep i esztendejévé és hogy csillaga növekvő 
fénnyel ragyog a ha lha ta t l anság égbolt ján. Október 
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27-én a Magas-Tátra kolompszavú, havasi legelőire 
vezet Rexa Dezső főlevéltáros, a k i t ű n ő író. Elmondja , 
hogy egy fűszálról lecsurranó kövér harmatcsöpp 
hogyan jut el onnét a Dunába; hogyan csörgedezik a 
fűve l borított picike ér , a bokroktól szegélyezett sebes 
pa t ak és a hegyláncok közé szorult hömpölygő folyó, 
a Vág a Kis-Magyar-Alföld felé. Szó van a szivárvá-
nyos pisztrángról, a sebes tomojkóról , meg a rózsa-
színű galócáról. De nemcsak a víz l akó i ró l emlékezik 
meg, hanem a két p a r t o n elterülő kedves tót fa lvak-
ról, a nagykalapú tu ta josokró l és a hegyeken büsz-
kélkedő várakról, vár romokró l , melyek a Vág völgye 
regényes díszei és anny i érdekeset m o n d a n a k el a 
magya r múltból. 

Halálozás. Henyél Béla komlói róm. kat. t an í tó 
4,'i éves korában Budapes ten 1935 szeptember 12-én 
a halot t i szentségek á j t a tos felvétele után rövid, de 
k ínos szenvedés utár i elhányt. — Vitéz Bujdosó 
Lászlóné Szentjóbi Szabó Lenke püspökladányi ref. 
t an í tónő 23 évi le lki ismeretes és buzgó szolgálat u tán , 
é le tének 47. évében, 7 heti súlyos szenvedés u tán 
Debrecenben elhunyt . — Vitéz besenyei Kocsiss Imre , 
Füzesabony község 20 éven át voll kán tor tan í tó ja , 
emléklapos főhadnagy , oki. polg. iskolai tanár, megye-
bizottsági tag, súlyos szenvedés után szeptember 22-én 
meghal t . 

H I V A T A L O S R É S Z 

A in. kir. minisztérium 1935. évi 8620 M. E. számú 
rendelete az iparoktatási intézetek igazgatásáról 

és felügyeletéről. 

1. 
Az iparoktatási intézetek (felsőipariskolák, 

ipar i szakiskolák, ipariskolák) igazgatása és 
felügyelete 1935 szeptember hó 15-én az iparügyi 
miniszter hatásköréből, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hatáskörébe megy át. 

2. 
Az iparoktatási intézetek (1. §.) szervezése, 

szervezetének, tantervének, a tanerők képesíté-
sének megállapítása és minősítése tekintetében 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az ipar-
ügyi miniszterrel egyetértve j á r el. 

3. i 
Az iparoktatási intézetek ipari szakszempont-

ból történő felügyeletének módjá t és rendjét az 
iparügyi miniszter a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterrel egyetértően rendelettel szabá-
lyozza. 

4. 
Ezt a rendeletet az iparügyi és a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter egyetérve h a j t j a 
végre. 

óvónői kinevezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Szadayné Kruchio Róza mezőtúri, Gyöngyik 
Margi t taranyi, Cserei Kata l in szőregi, Ba-
loghné Nagy A n n a nagybajomi, Szudey T. Má-
r ia csongrád-piroskavárosi és Vry Erzsébet 
érsekvadkerti á l lami helyettes óvónőket segéd-
óvónőkké kinevezte. 

Ifjúsági hetilap ajánlása. 
Főszerkesztő neve: Drozdy Győző. — A heti-

lap ueve: „I f júság." — Szerkesztőség és kiadó-
hivatal: Budapest , V. ker., Perczel Mór-u. 4. sz. 
— Kiadója: „ I f júság" kiadóvállalat. — Meg-
jelenésének helye: Budapest . — A hetilap for-
mája : fólió. — A hetilap á r a : magánosoknak 
évi 5-— pengő, tanulóknak és levente-ifjúság-
nak, va lamint iskoláknak: évi 4-— pengő. 
Egyes szám á ra : 10 fillér. 

Az a ján lás mely iskolafajok és könyvtárak 
részére vonatkozik: az összes középiskolák, 
tanítóképző-intézetek, felső kereskedelmi isko-
lák, polgári iskolák, felső mezőgazdasági isko-
lák, gyógypedagógiai intézetek, általános, gaz-
dasági és szakirányú továbbképzők, i f júság i 
önképzőkörök könyvtárai, iskolai sportkörök, 
levente- és egyéb i f júsági egyesületek, községi 
népművelési bizottságok, olvasókörök, nép-
könyvtárak és mindennemű if júsági egyesület 
számára. 

Budapest. 1935 szeptember hó 27-én. 
A miniszter helyett : 

dr. Tasnádi Nagy András s. k. 
á l lamti tkár . 

Tanszerajánlás. 
Cserey Sándor székesfővárosi községi tanító, 

budapesti lakos által készített és az 1934. évi 
4632. ein. sz. rendelettel az elemi népiskolák 
részére taní tás i segédeszközül engedélyezett 
szorzótábláját a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az 1935. évi 5844. ein. sz. rende-
lettel az állami, községi és magán elemi nép-
iskoláknak beszerzésre a jánlot ta . 

A tábla á ra 30 (harminc) aranypengő. Be-
szerezhető: Mátrai Antal és Társa R.-T.-nál Bu-
dapest, I., Fehérvári-út 98. sz. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Dr. Gyulai Ágost: Hódolat Pázmány szellemének. — 
Kemény Ferenc: Spranger Ede: Doctor honoris causa. — 
Antal Fülöp: Az osztály egyénesítése. — Lendvay Béla: 
A polgári jogok és kötelességek tan í tása közben követendő 
szempontok. — Drozdy Gyula: Válasz egy volt tanítvá-
nyom levelére. — Dr. Wekerle Imre: Az állástalan taní-
tók alkalmazásának problémái. — Faragó László: A ta-
nulók önkormányzata. — Dr. vitéz Nagy Iván: A nép-
oktatás északi rokonainknál. — Iskolánkivüli népműve-
lés: Irtsuk ki a legyeket. — Gyakorlati pedagógia: Szalatsy 
Hichárd: Hazánk kereskedelmi összeköttetései más orszá-
gokkal. — Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi szemle. — Egyesü-
leti élet. — Hírek. — Tanügyi naptár. — Hivatalos rész. 

— Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körűt 6 
A kiadásért felelős: Dr. MATÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 

PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 16-én ég 1-én pontosan 
szétküldhessfik. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

PÉCS szab. kir. város községi óvodáinál nyugdíjazás 
folytán megüresedett egy rendes óvónői állásra pályáza-
tot hirdetek. Az óvónői állás a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr 64.800/1933. számú rendeletéhez 
csatolt b. számú kimutatásban feltüntetett fizetéssel, to-
vábbá a I I . lakbérosztály szerint járó lakáspénzzel van 
egybekötve. Az állásra kezdő óvónő elsőízben csak segéd-
óvónői minősgében alkalmazható. Felhívom mindazokat, 
akik az óvónői állást elnyerni óhajt ják, hogy az alább 
részletesen felsorolt okiratokkal felszerelt pályázati ké-
relmüket 1935. évi október hó 16. napjának déli 12 órá-
jáig nálam nyújtsák be. Az elkésve beérkező pályázati 
kérvényeket nem veszem figyelembe. A pályázóknak ok-
irattal kell igazolniok: 1. a magyar állampolgárságot, 2. 
szolgálatképességüket és egészségi állapotukat hatósági 
orvosi bizonyítvánnyal, 3. képesítésüket és előtanulmá-
nyaikat, 4. életkorukat, 5. feddhetetlen előéletüket, vala-
mint a magyarországi proletárdiktatúra és esetleges el-
lenséges megszállás alatti magatartásukat , 6. eddigi al-
kalmazásukat, 7. nyelvismereteiket és egyéb képzettségei-
ket. Az állás teendőit ezidőszerint ideiglenesen alkalma-
zott kisegítő óvónő lát ja el. Pécs, 1935. évi szeptember 
hó 21-én. Dr. Nendtvich Andor s. k. polgármester, a fel-
ügyelőbizottság elnöke. (481.) 

BÉKÉS község iskolaszéke a község által fenntar tot t 
szécsénykerti I I . számú államilag segélyezett iskolához 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Amennyiben ezen állás 
a békési külterületi iskolák valamelyik tanítójával töl-
tetnék be, az ekként megüresedett tanyai tanítói ál lásra 
is pályázatot hirdet. Határidő a pályázat megjelenésétől 
számított huszonegy nap. Javadalom a törvényesen meg-
állapított díjazás. A tanyai iskolánál lakás természetben. 
Pályázhatnak okleveles férfitanítók. A tanyai iskolához 
református tanító megválasztása esetén köteles az egy-
házzal kölcsönösen megállapított díjazásért iskolájában a 
református hi t tant tanítani és a nagy szünidő kivételével 
ünnep- és vasárnap d. e. református istenitiszteletet tar-
tani. A vonatkozó miniszteri rendelet szerint felszerelt 
kérvények dr. Telegdy Lajos ügyvéd, községi iskolaszéki 
elnök címére küldendők. (469.) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt ' 
magyar 
eyároan 
kaphatók 
Résilttri <». 

UtOotatTi • (Hág isszei államaiban I 

M ű v é s z i e s e n javít! 
Legjobb húrokai készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
A i j t f T ' á k I n f y * « 

• • > ! • » • « < V I I I . K á k A c s f t ' ú t 7 I 
Tineróknek 10*/« enfedm. fwt. 

Ki tűnő női s t rapac ipő , ba rna v. te- q 
kete , a lacsony v. f é lmagas sarokka l • 
Női d i va t c i pő , puha boxbó l , barna a 
vagy f e k e t e P i Z , 

Női lakk, barna vagy f e k e t e n u b u k - ^ a 
c ipő, d i va t fo rmákban P I ^ T i 
Fér f i s t r a p a fé l c ipő boxbó l f eke te a 
vagy b a r n a P E C , 
Fér f i d iva t f é l c ipő , f e k e t e vagy bar- a a 
na, boxbó l , kéz imunka P I H - , 
Férf i dup la ta lpú la box f é l c i pő , fe- a 
kete vagy barna P I O . 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

Nagy vá lasz tékban fé r f i , nő i és házi c i p ő k b ő l I 

K ü l ö n l e g e s gye rmek i sko lac ipők ! 

N&gykovácóy, (MXÍcnkó 
IV, Városház u. 3—5. Petöf i -Sándor-u . 3 
A m. t. Tantestület Tagjainak folyószámlahitel, 

vagy 5°/o pénztári engedmény. 

NAGYKŐRÖS város községi iskolaszéke a nyulaspusztai 
tanítói ál lásra pályázatot hirdet a 69.030/1934. VI. V. K. 
M. számú rendelet figyelembevételével. Fizetése törvény-
szerű. Az állás jelenleg helyettessel van betöltve Pályá-
zati határidő a hirdetés megjelenésétől számított 21 nap. 
Kérvények Danóczy Antal közs. iskolaszéki elnök címre 
küldendők. (483.) 

SZENTETORNYA község iskolaszéke pályázatot hir-
det egyik községi el. népiskolájához az 1935—36. tan-
évre helyettesi minőségben alkalmazandó tanítói állásra. 
Fizetés törvényszerű. Kötelessége: I—VI. vegyes osz-
tály és az ismétlőiskola vezetése és oktatása. Pályázati 
határidő a megjelenéstől számított 3 hét. A kellően fel-
szerelt kérvények, válaszbélyeggel ellátva, fenti iskola-
szék címére küldendők. (459.) 

i/OHa&zAz 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne v á s á r o l j o n , amíg nem lá t ta ár jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L S Ä - m . 
A Zenemúveszet i Fő i sko la szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 s z . á r j e g y z é k e m e t . 

TISZASZENTIMRE község Óvoda Felügyelő Bizott-
sága pályázatot hirdet a lemondás folytán megürült köz-
ségi óvónői állásra, óvónőt V. K. Miniszter Űr nevezi 
ki a Felügyelő Bizottság három jelöltje közül. Fizetés 
törvény szerint. Egy szoba, konyha (fűtés, világítás nél-
kül), természetbeni lakás, megfelelő mellékhelyiséggel, 
301 D-Öl kerttel. Pályázhatnak mindazok a magyar ál-
lanipolgárnők, akik az 1891. évi XV. t.-c. 11. §-ában 
megjelölt képesítéssel rendelkeznek. Válaszbélyeges pá-
lyázati kérelmek magyar állampolgárságot igazoló bizo-
nyítvánnyal, születési anyakönyvi kivonattal, óvónői ok-
levéllel, hatósági egészségi bizonyítvánnyal, erkölcsi bi-
zonyítvánnyal és esetleges eddigi működést igazoló bi-
zonyítvánnyal felszerelve báró (schilling Frigyes elnök-
höz, Tiszaszentimre (l-'zolnok megye), nyújtandók be 
1935. évi október hó 22. napjáig. Később érkezők, vagy 
hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 
(458.) 

tani, az összes kántori teendőket előírás szerint végezni, 
az Actio Catholicában munkálkodni, ifjúsági és elemi is-
kolai énekkart szervezni, valamint az iskolánkívüli nép-
művelés terén munkálkodni. Akadályoztatása esetén a 
stólát tartozik a helyettesnek átengedni, továbbá az ösz-
szes adókat, valamint a kántortanítói földek utáni ille-
tékegyenértéket fizetni, végül a „Pécsegyházmegyei Ta-
nító Egyesületbe" belépni. Kérvények válaszbélyeges bo-
rítékkal kellően felszerelve október 21-ig a rk. plébánia-
hivatalhoz küldendők. Kommün alatti viselkedés igazo-
landó. Pályázati idő alatt énekelni tilos. Kortoskedés ki-
záró ok. A választás a püspöki hármas jelölés alapján 
történik; a három jelölt kántorpróbára külön meghívót 
kap. Csak azok pályázhatnak, kiknek katolikus képzőben 
szerzett kántori oklevelük van. (465.) 

SZENTETORNYA község iskolaszéke szeptember hó 
15 én megjelent pályázati hirdetését, mivel rendes taní-
tói választást nem eszközölhet — visszavonja s kéri a 
már kérvényüket benyújtott, pályázókat, közöljék, hogy 
pályázatukat az október hó 1-i Néptanítók Lapjában hir-
detett. helyettes tanítói állásra fenntartják-e. (460.) 

ALSÓNÉMEDI (Pest vm.) Róm. Kath. Egyházközsége 
beleg tanítónő helyettesítésére tanítónőt alkalmaz októ-
ber 15-től minősítés alapján. Fizetés: havi 30 P, lakás, 
iskolánkívüli munkák után mellékesek. Oklevél, működés-
ről, rátermettségről, lelkületről bizonyítványok csatolan-
dók válaszbélyeggel. Megjelenés felesleges. Állás elfogla-
lásáról értesítjük. Határidő 7 nap. (464.) 

MŐR róm. kat. egyházközsége a lemondás folytán 
megüresedett IV. sorszámú férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése 20% helyi járulék, lakbér és fizetéskiegé-
szítő államsegély. Kötelességei: osztályvezetés, kántori 
segédkezés, kántori oklevél szükséges, ifjúsági egyesületi 
vezetés, leventeoktatás, különben mindent a díjlevél sza-
bálvoz. Pályázati határidő a lap megjelenésétől számított 
10 nap. Elnökség. (467.) 

Olvadóink f i eve lmébe a jánl juk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tan í tók E L Ő L E G N É L K O L a legcsekélyebb részletre is 

( vásárolhatnak e lsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 
B u d a p e s t , E r z ' é b e t ' k ö r ú t e g y . 

DÖBRÖKÖZ (Tolna m.) rk. egyházközsége a nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma: természetbeni lakás, 500 négyszögöl 
konyhakert, a hitközségtől 2674 P 26 fill készpénz és 40 
értékegységnek megfelelő természetbeni javadalom, mi-
ben 20 köbm. a fa, Döbrököz pol. községtől 310 P munka-
Válfság negyedévi előleges részletekben. Szarvasdpusztai 
rk. hívektől (kb. 40 pár) páronként készpénz 1 P 36 fill., 
Siitvény, Csurgó-pusztai ós döbröközi hívektől a megálla-
pított stóla. Kötelességei: a „Rendszabáyokban" előírta-
kon kívül a részére mindenkor kijelölt osztályt vezetni, 
a továbbképző gazd. ism. iskolában díjazás nélkül taní-

KÖMLÖ róm. kat. egyházközségének képviselőtestülete 
halálozás folytán megüresedett I I . számú tanítói állásra 
pályázatot, hirdet. Javadalma természetbeni lakás, 20 kat. 
hold föld és államsegély. Csak okleveles kántortanítók 
pályázhatnak. Köteles a kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíteni, á dalárda vezetésében segédkezni, levente, 
szívgárda és egyéb iskolánkívüli munkában résztvenni. 
Amennyiben a képviselőtestület a helyi tanítók vala-
melyikét, választja meg, az így megüresedett állást a többi 
pályázó közül nyomban betölti, amennyiben ezek kérvé-
nyükben kijelentik, hogy az esetleg megüresedő osztály-
tanítói állásra is pályáznak. A választás a lap megjele-
nésétől 21 nap múlva lesz. A válaszbélyeggel felszere't 
kérvények a róm. kat. iskolaszéki elnök címére külden-
dők. Plébánia Kömlő. (488.) 

KISKUNFÉLEGYHÁZA város róm. kat. egyházköz-
sége e lap szeptember hó 1-i számában hirdetett pályáza-
tot meghosszabbítja, illetőleg módosítja olyképen, hogy a 
meghirdetett belterületi állás egyszersmind igazgatói ál 
lás is. Amennyiben ezen igazgató-tanítói állásra belterü-
letén működő tanító választatna meg, úgy ennek ekként 
megürülő állására, ha az külterületi tanítóval töltetnék 
be, úgy arra az esetre ezúttal egy külterületi állásra is 
pályázatot hirdet. Pályázati határidő október hó 15-én. 
Zámbó Dezső kanonok-plébános, az egyházközség társ-
elnöke. (478.) 

Angster József és Fia 
orgona: és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 

j A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények 1 



767 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 

68. ÉVF. 

15ALATONENDRÉD róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet helyettestanítói állásra. A l i . számú tanítói állás 
üresedett meg halálozás folytán és a VKM. 70.057/1935. 
VI. ü. o. számú rendelete értelmében egy évig az állást 
helyettessel tölti be iskolafenntartó. Pályázhatnak férti-
és nőtanítók. Korteskedés ok a kizárásra. Határidő: okt. 
15. Róm. kat. iskolaszék, Balatonendréd (Somogv m.). 
(487.) ; ' 

SZOMBATHELY megyei város községi iskolaszéke 
nyugdíjazás folytán megüresedett két tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés és lakbér törvényes. Az állás 
azonnal elfoglalandó.. Pályázati határidő a megjelenéstől 
számított 21 nap. A VKM. 69.500/1934. sz. rendelete 
alapján megfelelő minősítésű nyugdíjas és kisegítő taní-
tók előnyben. Csak féríitanítók pályázhatnak. A kellően 
felszerelt kérvények iskolaszék elnöksége cimére — Er-
nuszt K.-u. községi elemi iskola — küldendők. Szombat-
hely, 1935 szeptember 26. Dr. Németh Gyula s. k., is-
kolaszéki elnök. (486.) 

HAJDÜBAGOS kántortanítói pályázatának határideje 
október 6-ig meghosszabbíttatott. (472.) 

DEBRECEN református egyháza pályázatot hirdet egy 
rendes, illetőleg segéd-fitanítói állásra. Fizetése törvény-
szerű. Lakás természetben, esetleg a törvényes lakbér. 
Kötelessége: egy vagy több osztály vezetése, belmissziói 
munkában való részvétel, szükség esetén kántorok helyet-
tesítése. Pályázók okmányaikkal (oklevél, nem ref. kép-
zőkben végzetteknél vallástani pótképesítő, keresztlevét, 
illetőségi, valamennyi esperesileg megerősített működési 
és legújabbkeletű orvosi bizonyítvány) felszerelt kérvé-
nyüket Molnár Ferenc lelkipásztor, iskolaszéki elnökhöz, 
Debrecen, Ispotály-tér 2. sz., a pályázat megjelenésétől 
számított három hét alatt nyújtsák be. A megválasztott 
a debreceni ref. tanítók segélyegyesületének kötelezett 
tagjn. Az egyház költözködési költséget nem ad. Az ok-
mányok visszaküldésére felbélyegzett és megcímzett borí-
ték melléklendő. Az állást választás után azonnal el kell 
foglalni. (479.) 

VAC aut. orth. izraelita hitközség iskolaszéke kisegítő-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Kellően felszerelt kér-
vények szigorúan ortodox életmód hiteles bizonyításával 
ellátva Berger Ernő iskolaszéki elnök címére küldendők. 
Pályázati határidő október 15. (475.) 

ÓKÉCSKE községi iskolaszéke pályázatot hirdet nyug-
díjazás folytán megüresedett II. sorszámú tanyai tanítói 
állásra. Javadalom törvény szerinti. Pályázati határidő a 
lap megjelenésétől számított 3 hét. A leventeoktatásra való 
tekintettel csak férfiak pályázzanak. Községi iskolaszék. (490) 

Gerstenengst József 
orgonaépftő 

Budapest VI, L5portár=u. 14/b. 
Telefonhívó: 16—8—40. 

Új o r g o n á k készítését, valamint átépí-
tést, hangolást, homlokzatsípok készí. 
íését szakszerű és művészi kivitelben 
vállalja a legjutányosabb árak mellett. 

AJÁNLAT ISKOLÁK ÉS T A N h ÓNŐK RÉSZÉRE! 

60 napi bizományi elszámolásra választékul kész-
séggel küldök iskolai kézimunkákat. 

Elemi iskolák részére előírt szár és keresztölté-
scs tálcakendők, futók, asztalterítők, konyhai 
kézimunkák, előhúzott s festett gobelinpárnák, 
kötő-, horgoló- és himzőfonalak. 

Magyaros kézimunkákat, melyeket a főváros i is-
kolákban már bevezettem, írásos, buzsáki, sár-
közi stb. mintákkal előrajzolva és megkezdve, — 
küldöm. — Áraim igen jutányosak. — Iskoláknak 
tanítónőknek az árakból 10% kedvezmény. 

N E M E S J Ó Z S E F 
kézimunkaüzlete . Alapítási év 1910. 

BUDAPEST XI, HORTHY MIKLÓS-ÜT 15. 

telki községi tanítói állásra. Javadalma a törvényben 
megállapított illetmény és természetbeni lakás. A kellően 
felszerelt kérvények e hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül nyújtandók be fenti községi iskolaszék-
hez. (492) 

MAGYARBOLY róm. kat. egyházközsége nyugdíjazás 
folytán a kántortanítói állásra, helyettes minőségben a 
tanév végéig, pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Pá-
lyázati határidő a megjelenéstől három hét. Kérvények a 
lapáncsai plébániára küldendők. (491) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

BETÜSZARMAZTATAS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

ELLÁTÁS ellenében helyettesítést vállal Lehoczky 
Julia ref. okleveles tanítónő. Mezőnyék, Borsod vra. (466.) 

EVANG. TANÍTÓ, nőtlen, helyettesítést vállal, mű-
ködési bizonyítvánnyal. Rákoskeresztúr, Ev. iskola, Buda-
pest mellett. (462.) 

KÖZÉPISKOLÁVAL bíró nagyközségből (Elek, bel-
terület), államitól cserél tanítópár rk. tanyai államihoz. 
„Gyorscsere", kiadóba. (463.) 

LEGSZERÉNYEBB díjazásért helyettesítenék tanyán, 
falun. Elemista, polgárista magántanulót előkészítek. 
Cím: Baksayné, Mezőtúr, Rákóczi-út 8. (468.) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

HIDAS község református iskolaszéke pályázatot hir-
det osztatlan elemi iskolája tanítói állására. Helyi java-
dalom háromszobás rendes lakás, kert és a törvényes 
fizetésnek tíz százaléka. Államsegély kérvényezés alatt. 
Tanításon kívül lelkészi és kántori teendő is elvégzendő 
magyar és német nyelven. Pályázati határidő október 7. 
Kérvények ref. lelkészi hivatalba, Bonyhád (Tolna m.), 
küldendők. (Közmegelégedésre működő lelkészi és tanítói 
oklevéllel bíró helyi jelölt már van.) Lombos Alfréd 
iskolaszéki elnök. (493) 

FEGYVERNEK község iskolaszéke pályázatot hirdet 
elhalálozás folytán megüresedett Fegyvernek-Vadas kül-
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A GYAKORLATI PEDAGÓGIA 
A M A G Y A R T A N Í T Ó B A R Á T J A , 
mert évi 6 pengőéit több mint 500 oldalon 
nevelési kérdéseket tárgyal, iskolai ünnepé-
lyeket ad teljes kidolgozásban, ünnep,i beszé= 
deket, költeményeket, dalokat és műsorokat 
nyújt , előadható kis színdarabokat közöl, 
mintatanításokat dolgoz ki, népművelő eh5= 
adásokat, szülői értekezleteket közöl, gyakor• 
lati fogásokat és eljárásokat ismertet, zenés ton 
nagyakorlptokat és teljesen kidolgozott mese= 
délutánokat ad hasábjain hónapróbhónapra! 
A G y a k o r l a t i P e d a g ó g i a a t a n í t ó t a n á c s a d ó j a min-
d e n neve lő i k é r d é s b e n , a z i s k o l á b a n , i s k o l á n 

S z e r k e s z t ő j e : V I C S A V L A J O S 
K i a d ó h i v a t a l a ; S Z E G E D , K á l v á r i a - u t c a S . s i ó n 

Mindig friss — mindig a lkalomszerű! 

o < 
> 
x 
o 
73 

O > 

© 
o-
o 



768 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 68. ÉVF. 

DEMÉNY IMRE ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPlTÓ 
BUDAPEST VI, LÁZÁR.UTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n vá l l a l . állandóan raktáron. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! K é r j e n árjegyzéket! 

ELADŐ egy 10 szóló és 9 mellékváltozatú, kétmanuá-
los, redőny- és generálcrescendóval szerelt pneumatikus 
orgona Barakovits orgonaépítő cégnél, Rákospalota, Páz-
mány-utca 72. (484.) 

SZOLNOKRÓL cserélne áll. tanítónő Pestkörnyékére. 
Házcsere is lehetséges. Katona Mária, Pozsonyi-út 13. 
(482.) 

SEGÉDKÖNYV. A népiskola IV. osztályában a beszéd-
értelemgyakorlat keretében felvett történelmi részhez. 
Szerkesztette Mocsári László igazgató-tanító. Ara 60 fil-
lér, tanítóknak 5% engedmény. Megrendelhető: Harmathy 
Ferenc könyvkereskedőnél, Debrecen, Piac-utca 7. sz. (485.) 

ORSZÁGH LÁSZLÓ 
az Országh ^ándor és fia kir . udv. mű-
orgona és harmoniumépítő cég utóda 

RÁKOSPALOTA, 
BOCSKAY-UTCA 162/a. 
Vállal bármilyen rendszerű ú j orgonákat, 
átépítéseket, homlokzatsfpokat , javításokat 
L E G J U T Á N Y O S A B B A N . 

Számolástanítás az elemi iskolában. I r ta : Bene Lajos. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tájékoztatások, 
tanítások és tanítási vázlatok a tananyag módszeres fel-
dolgozására, hogy erős számképeket, tiszta fogalmakat 
nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyor-
san és biztosan tudjanak számolni. Számolástanítás az I. 
osztály részére 1 P 20 fill., a II., III., IV., V—VI. osztá-
lyokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az egyes füzetek 
árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénz-
tári csekkszámlára beküldi, annak a szerző a kívánt köny-
vet bérmentesen megküldi. (404) 

BIBLIAI TÖRTÉNETEK. A ref. népiskola II. osz-
tálya részére a vallástanból az új tanterv által előírt anya-
got imákkal és énekversekkel kiegészítve összeállította 
Mocsári László református igazgató-tanító, Debrecen. Ara 
50 fillér, tanítóknak 5% engedmény, megrendelhető: Har-
mathy Ferenc könyvkereskedésében, Debrecen, Piac-utca 
7. szám. 

CSERÉLNE egyhelyre, vagy egymáshoz közeli helyre 
bárhová —• községi, állami iskolához is — egymástól tá-
volélő tanítópár. Olyan többtanerős katolikus iskoláknál 
működnek, ahol polgári iskola is van. Anyagiakról tár-
gyalhatunk. „Megéri" jeligére. (456.) 

DALOS TORNAJÁTÉKOK minden tornaóra öröme. 
1*50 pengő kottával. Babócsay-Tóth, Bátaszék. (473) 

SEGÉDTANÍTÓK jogviszonya egy pengő bélyegért 
Zrínyi-nyomdaiparnál, Zalaegerszeg. (461.) 

BARAKOVITS JÁNOS 
müorgonaépltő 
Rákospalota, Pázmány.út 72. 

Ú J O R G O N Á T 
á tép í tés t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b á ron vál la l . 

CSERÉLNÉK azonnal világfővonalmenti nagyváros 
központi iskolájától, — Pestkörnyékre, vagy városba. 
Költségeket megtérítem. „Belterületinek" — kiadóhiva-
talba. (447.) 

HARMÓNIUM, erőshangú, 150 P-ért eladó. József-
körűt 81. I I I . 18. (489.) 

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ 
vagy bármely hangszert, h a n g v e r s e n y h ú r o k a t a 

legjobbat hozzuk forgalomba. Művész« 
hegedű=építés, c s e r e , v é t e l , művészi 
javítások. Tanár urak bevásárlóhelye. 

Rákóczi'tárogatő. 
Cserkészzenekarok felszerelése jutányosán 

gyári áron! 
Ismertetót bármely hangszerről díjtalanul küld az 

ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

« i T O W Ä S S F R BUDAPEST a i U W f l a a E K Lánchíd.u.J. (Budán) 
Az egyedüli hangszergyár az országban. 

Több ilyen gyár nincs! 

Tiboldi Józset művei: A szavalókórusok szerve-
zésének és tanításának módszere. Gyakorlati példákkal. 
—• Szavalókórusok gyűjteménye. (Vezérkönyv.) I—II. fü-
zet hazafias, I I I . vegyes, IV—V. vallásos tárgyú, nagy-
hatású költemények, előadási utasítással ellátva. — Da-
los zsebkönyv, (101 dal) a legszebb magyar népdalok, 
hazafias dalok és indulók gyűjteménye iskolák, cserkészek 
és leventék használatára. — Két- és háromszólamú haza-
fias dalok, népdalok, kurucdalok. — Négyszólamú vegyes-
karok, I—IV. füzet. — Négyszólamú férfikarok, I—VIII. 
füzet. Dalgyűjtemény az elemi iskolák I—II. oszt. szá-
mára. — Gyermekdalok óvodai és elemi iskolai haszná-
latra. — Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szer-
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11 és min-
den könyvkereskedésben. 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

GONDOK, CSALÓDASOK, BAJOK miatt sem szabad 
csüggedni! önbizalom, kitartás és remény ad erőt min-
denkinek a jobb, szebb jövő iránt. Tehát „EXCELSIOR" 
csak előre! Október 19 én kezdődik az új osztálysorsjá-
ték. Próbálja ki szerencséjét egy sorsjeggyel, hátha a 
véletlen szerencse most ön t éri! Miért ne? A szerencse 
forgandó, ahol legnagyobb a baj, ott van legközelebb a 
segítség! Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek egy-
forma a nyerési esélye! A sorsjegyek hivatalos ára : 
i/s = 3, 1lt = 6, Va = 12, J/i = 24 pengő az összes 
főárusítóknál. Rendeljen még ma, fizetni ráér legkésőbb 
a húzás előtt. 

HARMÓNIUM, hatregiszteres, kifogástalan, erőshangú, 
kettőszázhúszért eladó. Nagymező-utca huszonnyolc, föld-
szint 20. (476) 
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CSERÉLEK fővonal mellől, magaslati szép vidékről 
állami tanítónővel főváros mellé. Nagyobb áldozat-
tal. (480.) 

PESTTŐL 18 kilométerre levő polgári fiú- és leánv-
iskolás helyről cserél Magor István áll. tanító, Pilis-
vörösvár. (470.) 

PILIS, Vértes vidékére cserélne állami tanítónő, al-
földi, nagy város melletti község húsz tanerős iskolájától. 
„Tisza." (471.) 

ZONGORÁK. PIANINÓK, harmóniumok legolcsóbban, 
fizetéskedvezmény. Tipóld Péter zongorakészítő, Buda-
pest, Rákéczi-út. 61. (477.) 

HATÉVES kisfiam mellé keresek női tanerőt, ki a ház-
tartás vezetését is vállalja, németül is tudni kell, aján-
latokat Kereskedő, Füzesgyarmat, Postafiók 23. címre 
kérek. (455.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak Mendöl Ernőné. 

HELYETTESÍTÉST vállalna bárhova gyakorlott ta-
nítónő. „Szerény igényekkel." (457.) 

TESTNEVELÉSI VEZÉRKÖNYV ábrákkal, kottával, 
egész évi módszeres anyaggal 1-20 P. Babócsay János 
Bátaszék. (474.) 

ÍQijAt&ejn tanító, ietn né£kMáeAet£ 
hivatásának legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk a tantárgyak 
tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység tervezetét részletes 
kidolgozásban, mintatanításokban. 
A Vezérkönyveket a nagyméltóságú vallás« és közoktatásügyi Miniszter Ür 
megbízásából a legkiválóbb pedagógusok írták s az Országos Közoktatási 
Tanács felülvizsgálta. 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszállt* 

ára to t t ára 
1. Molnár Oszkár: A taní tás i módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3-— 2— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás . . 4 — 2-60 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

taní tása a III—IV. osztályban 6-40 4-60 
í. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II . osztályban 

(II. kiadás) 6— 6-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: Á ra jzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 6-80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 7— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II . oszt. 3-20 3-20 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a I I I . oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. 

számára, részletes tanmenettel és részletesen kidolgozott minta-
taní tásokkal T— 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 
részletfizetésre rendelheti meg a Vezérkönyveke t , 
olyként, hogy 20'— pengőt kitevő leszállított áru megrendelés esetén a 
havi részlet 2 — pengő, 20"— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka! 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUMSKÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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Az 1935—36. t a n é v r e k i a d o t t 
és a vallási és közoktatásügyi 
minisztérium által engedélyezett 

E L E M I I S K O L A I 

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 
Fűzve 

Asztalos Gy.: Földrajz , osztott IV. 
oszt 1-40 

— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-9(1 
Asztalos—Mihalik: Földrajz, székes-

fővárosi IV. oszt 1-80 
— Ugyanaz, székesfővárosi V. oszt... 2-— 
— Ugyanaz, székesfővárosi VI. oszt. 2-— 
Bartalus—Pataki: Énekiskola, I I . r., 

V—VI. oszt —-7» 
Bexheft Á.: Egészségtan, V—VI. o... 1-30 
Éber R.: Természettan és vegytan, 

V—VI. oszt 1 — 
Ferenczi J . : Földrajz , osztatlan IV. 

oszt 1-30 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-90 
Novy F.: A magyar nemzet törté-

nete. Állampolgári ismeretek, osz-
tott V—VI. oszt 1-60 

— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt... 1-40 
— Állampolgári ismeretek, székesfő-

városi és osztott V. oszt . . 1-20 
Stelly G.: Természetrajzi, gazdasági 

es háztartási ismeretek, V—VI. 
oszt 1 -50 

Stelly—Tanfi: Számország, I I I . oszt. 
— Ugyanaz, IV. oszt —7(1 

kötve 1- 70 
— Ugyanaz, V—VI. oszt 1-30 
— Ugyanaz, székesfővárosi I I I . oszt.—96 
— Ugyanaz, székesfővárosi IV. oszt. —96 
— Ugyanaz, székesfőv. V—VI. oszt.. 1-30 

Fűzve 

Szabados: Nótaország, III—IV. oszt. 
kötve 2-50—•— 

Urhegyi A.: A magyar nyelv könyve, 
osztott I I I . oszt —-60 

— Ugyanaz, osztott IV. oszt —-70 
— Ugyanaz, osztott V—VI. oszt 1-— 
— Ugyanaz, osztatlan I II—IV. oszt.—-70 
— Ugyanaz, osztatlan V—VI. oszt...—-90 
Urhegyi—Móra—Voinovich—Szent-

iványi: A Betűország Virágoskert-
jei, I. ABC az I. osztály számára, 
színes képekkel P30 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar talommal —'76 

— Ugyanaz, I I . Olvasókönyv, a II . 
oszt. sz., színes képekkel 1*60 

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar ta lommal I*— 

— Ugyanaz, I I I . Olvasókönyv, a I II . 
oszt. sz., kötve 2-20 2- -

— Ugyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tartalommal 1"30 

— Uevanaz. IV. Olvasókönyv, IV. 
oszt 

— TTeyanaz, olcsó kiadásban, válto-
zatlan tar ta lommal 1-80 

— Ugyanaz, V. Olvasókönyv, V—VI. 
3-6b 

— Ugyanaz, székesfővárosi II . o. . . 2--
— Ugyanaz, székesfőv. I I I . oszt 2-40 
— Ugyanaz, székesfőv. IV. oszt 3-60 
— Ugyanaz, V., székesfővárosi V— 

VI. oszt 4-80 

Minden tankönyvhöz óráróUórára kidolgozott 
részletes iarimenei készült, amit teljesen díj= 
mentesen bocsátunk a Tanító urak rendelkezésére. 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 
VIII , Múzeum*körút 6. (Gólyavár.) 
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Weszely Ödön 
a nagy magyar nevelő hatalmas elméleti tudásának utolsó gyakorlati műve 

A korszerű nevelés alapelvei 
A neveléstudomány rendszere. Ára fűzve 15 pengő. 

A mű 1935 augusztusában jelent meg 556 oldal terjedelemben, sok képpel, táblával 
és statisztikai adattal. 

A g y e r m e k n e v e l é s é n e k b i b l i á j a 
ez a könyv, mely egy emberöltő gazdag, tudatos megfigyeléseinek mai korhoz alkalmazott 
tanulságait tárja fel az összes nevelési problémák olyan haladó megoldásaival, amelyek 
a megváltozott körülményekhez mély átgondolással alkalmazkodnak. 

S z ü l ő k , n e v e l ő k ö r ö k s é g e 
ez a könyv, mert WESZELY Ö D Ö N dr. azért élt, hogy nevelni tanítson. A mai nem» 
zedék is a nagy pedagógus kijelölt útját j á r t a ; ezt a kipróbált ösvényt szélesítette és 
növelte a gondolkodás elméletével és a munka gyakorlatával az oktatás nagy mestere. 
Ez az utolsó műve örökség, a modern .alapelvek, mához alkalmazott megoldások testas 
mentuma. Nem csupán a tudás gazdagsága, hanem a gyermek jövőjének biztos hite is 
olyan útmutatás, amelyet csak a szülő szíve, a nevelő lelke mérhet kellő mértékkel. 

Tartalma: Célok és eszmények. — Az ifjúság megértése. — A nevelő hatás. — 
A képességek fejlesztése. — Az akarat nevelése. — Érzelmek nemesítése. 
— Az értelem fejlesztése. — Kultúrértékek továbbszármaztatása. — A reálisz= 
tikus értékek. — Szociális értékek. — Ideális értékek. — Hivatásra való 
nevelés. — Testi és szellemi nevelés. 

A z i g a z i v a d á s z 
n e m nélkülözhet i 
KÉZDIVÁSÁRHELYI 
B E N K Ő PÁL: 

A V A D Á S Z A T 
című most megjeleni 
gyakorlati vadászati 
szakkönyvét. 

Régen érzett hiányt pótol ez a pompás kötet, mely 460 oldal terjedelemben számos 
gyönyörű képpel díszítve, magában foglalja a magyar vadászati ismeretek összességét. 
Felöleli a Magyarországon előforduló fontosabb vadfajok ismertetését, a vadászati fegys 
vértant, a lőporok, golyók, sörét, fojtás és tölténykészítés részletes ismertetését, majd 
a fegyverrel való lövés elméletét adja. 
Végül a lövés művészete, a vadász felszerelése, a hajtó, a vadászkutyák, a solymászat, 
falkavadászat, uhuzás, vadászatrendezés, vadásztársaságok, vadorzók, vadkárok stb., stb. 
ismerteteset nyújtja. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
Bolti ára díszkötésben lOpengő. Budapest VIII, Múzeum=körút 6. (Gólyavár) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház- , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium«raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfőtöl a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52, 

Könyvek , folyóiratok l e g j o b b be-
szerzési forrása a 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
K Ö N Y V E S B O L T J A 
Budapes t , IV. K o s s u t h Lajos-u. 18. 

SZLEZAK 
h a r a n g -
• • m " onto -
m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepánsu. 

80. szám 

Saját házában 

R Á F A E L 
K É S Z Í T : 

új harangos 
kat, harang« 
vaskoronákat 

és vas« 
állványokat, 
repedt haran« 
gokat újra át« 
önti legjutá« 

nyosabb 
árban. 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem dí jmentes költségvetést. 

Magyar Királyi Osztálysorsjáték 
8 4 . 0 0 0 s o r s j e g y 4 2 , 0 0 0 n y e r e m é n y 
M i n d e n m á s o d i k s o r s j e g y n y e r 

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

500.000 
azaz egy félmillió aranypengő 

Jutalom és nyeremények készpénzben 

'300.000 50.000 25.000 
200.000 40.000 20.000 
100.000 30.000 15.000 

Stb. összesen közel 8 millió aranypengő 

Húzás októbsr19-én kezdődik! 
Az I. osztályú sorsjegyek hivatalos ára : 

N y o l c a d . . 3 p e n g ő 
N e g y e d . . 6 p e n g ő 

F é l . . . . 12pengő 
E g é s z . . 2 4 p e n g ő 

Sorsjegyek az összes fcarusítóknál!! 

170. ábra. 

b í r ó S á n d o r 
miskolc i igazgató-tanító, szlöjd« 

t a n f o l y a m v e z e t ő 

SZLÖJD-
G Y A K O R L A T O K 

p a p í r m u n k á i 

az elemi iskola I—VI. oszt. részére 
11.804—932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

LEDO BELA 
egyházi műötvös, Budapest IV, Szervita-tér 8 
Készíti az összes fémből való 

egyházi kegyszereket Aranyozás—ezüstözés 

ft tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKACS BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

RIGLER J Ó Z S E F EDE 
PAPÍRNEMÜ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 
G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt« 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal« 
zók, továbbá rajzeszközök és minden« 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára. 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20 s 22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

22.887. — 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 ú t 6. ( F . : T h i e r i n g R i c h á r d . ) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S 1 $TÁ J É K O Z T A T Ö 

C Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hold-utca 16. (Magyar 
" k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: 36-8-18. 

V " I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VI I I . ker.. Múzeum-körű t 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
^ visszaadására a szerkesztőség 
nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

• p L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 3-40 P. Egyes szám 
f - 1 ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
830—4—106/1930. V I I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal cimére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámláiára. 

I J I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
130 P . 7 , oldal 70 P , ' / • oldal 40 P, 
llo oldal 30 P . A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal címére elő: e fizetendők. 

A szeptember hó végén Budapesten tar tot t 
XXVI . Katolikus Nagygyűlés központjában a 
gyermek állt. A gyermek a család jövője s 
a családok millióin keresztül a nemzet jö-
vője. Öröm és ígéret s még a széthúzásban 
is összetartásra késztető vonzóerő. A gyer-
mek, aki kemény munkára, ki tar tásra készteti 
a lelkeket, aki a csüggedésben is a hit, a re-
mény, az összetartó szeretet mentő horgonya. 
Éppen ezért a gyermeknél szebb, magasztosabb 
gondolatot valóban nem lehetett volna a mé-
reteiben megkapó, külső fényével felemelő 
Katolikus Nagygyűlés központjába állítani. Az 
idei Nagygyűlésnek ez adta meg azt a benső-
séges áhítatot, ami ott élt a résztvevő száz-
ezrek szívében s ami átsugárzott a távollevő 
milliók lelkébe. 

Sajnos, lapunk terjedelme nem engedi, hogy 
a Nagygyűlés illusztris előadóinak beszédeit 
részletesen ismertessük. Meg kell elégednünk 
azzal, hogy kiemeljük belőlük azokat a rész-
leteket, amelyek tanítói lelkünket különöseb-
ben melengethetik. 

Serédi Jusztinián hercegprímás megnyitó 
beszédében '— többek között — a következőket 
mondotta: 

Mióta a Teremtő hatalmas emberalkotó is-
teni szavát kimondotta, azt akar ja , hogy egyik 
generáció a másikat kövesse és mintegy annak 
életét folytassa i t t a földön egészen a világ 
végéig. Ezért végtelen bölcsességével elren-
delte és szabályozta a házasságot, melynek 
gyümölcse s egyúttal a jövő nemzedékek földi 
életének a záloga: a gyermek. A Megváltó Is-
ten ezt a gyermeket örök életünk távlatába 
állította, mikor tanítványain keresztül mind-
nyájunknak azt mondotta: „Ha nem lesztek 
olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be a 
mennyek országába." Ö maga is gyermek for-
mában szállott a földre, hogy a szülők iránt 
köteles tiszteletre, szeretetre és engedelmes-
ségre nekünk példát adjon, és liogy bennünket 
igazi célunkra való törekvésünkben tanulé-
konyságra buzdítson. Krisztus egyháza, isteni 
Alapítójától nyert missziójának megfelelően 
a r ra törekszik, hogy a gyermek mindig a ke-

gyelem állapotában maradjon. Az egyház 
Krisztussal együtt j a j t mond azokra, akik a 
gyermeket, mint a házasság egyik célját és 
gyümölcsét, bűnös módon lehetetlenné teszik» 
akik a gyermeket bármily módon megbotrán-
koztatják, akik vele szemben igazságtalanok, 
akik nem Krisztus szellemében nevelik a gyer-
meket otthon, vagy az iskolában, az elemitől 
kezdve á középiskolán keresztül egészen az 
egyetemig. 

József főherceg beszédéből: 
A gyermek az Istennek legszebb alkotása, 

legmagasztosabb ajándéka. Az Isten által meg-
áldott szeretetnek drága gyümölcse. Szomorú 
és iires a családi fészek gyermek nélkül, mint 
a virágtalan, gyümölcstelen kert, vagy a par-
lag szántóföld: boldog és reményteli, mint az 
aranykalászos búzaföld, a gyermekekkel meg-
áldott frigy. 

Krisztus a felelősséget a gyermek létezése 
első percétől kezdve hangsúlyozza, tehát attól 
fogva, hogy a leendő édesanya érzi homlokán 
elsuhanni a jó Isten anyává koronázó teremtő 
kezét. Ezért áll szentségi méltóságon a házas-
ság. 

Szent István behívta a keresztény papságot, 
a szerzeteket és ezek segítségével átvezette a 
magyar nemzetet a keresztény hitre. Azóta a 
gyermek jelentősége a krisztusi tanok szerint 
fejlődik és növekszik. Az állam, a nemzet a 
gyermekért mind többet tesz, vezetve a keresz-
tény elvek által. A gyermek oda emelkedik, 
ahová Krisztus u runk emelt«: lészen a szülők, 
a nemzet, az állam reménysége, jövőjének le-
téteményese. 

P. Bangha Béla beszédéből: 
Jól meg kell értetnünk a közönséggel, mé-

lyen a lelkébe vésni a szülőknek, nevelőknek, 
az államnak s a társadalomnak, hogy a leg-
nagyobb kincs és a legtörékenyebb ékszer, 
amelyet Isten a kezeikre bízott: a gyermek. 
Nem lehet eléggé megbecsülni, nem lehet a 
velejáró felelősséget elég hangosan a lelkekbe 
belekiáltani. 

Századunk valamikor a gyermek századának 
szerette nevezni magát; sajnos, a tények rá-

M l KŐNflIílj} 
SZEOíO. 

FOLYÓI R ft . OK 
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cáfoltak erre a szép címre; sok tekintetben 
talán inkább ellenkezőleg: a gyermekellenes-
ség szomorú jelzőjével illethetnők e századot. 

Glattfelder Gyula csanádi püspök hatalmas 
beszédében — többek között — a következőket 
mondotta: 

Balga a kor, mely fél a gyermektől s a min-
den ú j lélekben kínálkozó ú j életörömtől és 
erőtől. Halá l ra ítélt nemzetek, melyek az Üd-
vözítő szavát meg nem ért ik s csak külsősé-
gekben őrzik a kereszténységet, azt hiszik, 
boldoggá lehet tenni az emberi életet arany-
ból vagy vasból öntött bálványokkal s amel-
lett eltemetik már születése előtt a reményt, 
melyet az ú j élet ellenségek között és önző 
magánosság nyomasztó gondjával szemben je-
lent. 

A gyermek a nemzeti nagyságnak hordozója. 
De tévedés hinni, hogy csak erő és szám a d j a 
értékét, mert emelkedés for rása csak addig, 
amíg Is ten ajándéka. Áldás kíséri mindazon 
kormánytényezők munkájá t , akik a csendes 
nemzethalál ellensúlyozásán fáradoznak s né-
pünk gyarapodásának eszközei felett féltő 
gonddal őrködnek. De mint hivő nép f iai és 
pásztorai, tud juk és val l juk, hogy a nagy célt 
biztosítani csak lelki hatásokkal lehet s az 
istenfélelem kimeríthetetlen mélységéből keli 
meríteni azoknak, akik a művelt világot pusz-
tulással fenyegető gyermektelenség ellensúlyo-
zásán fáradoznak. Kétségkívül szorgalmazni 
kell a gyermek megélhetésének gazdasági le-
hetőségeit s a mi szent Egyházunk, élén a 
Szentatyával, nem győzi hangoztatni a szociá-
lis igazságosság követelményeit a családdal és 
gyermekkel szemben. De hiábavaló minden tör-
vényes intézkedés, vagy anyagi gondolkodás, 
ha a lelkiismeret nem hordozza a tudatot, hogy 
a gyermek Isten ajándéka, melyet e lhár í tani 
a Gondviselés legszentebb tervének meghami-
sítása. 

„Az Ür félelme a bölcsesség kezdete." Ezt a 
nagy igazságot érezze át egészen az iskola. 
Értse meg minden pedagógus, a falusi iskolá-
tól az egyetemi katedráig, hogy nem tanterv 
és tankönyv, mechanikus kísérleti anyagául 
szolgáltatnak ki nekik élő gépeket, hanem az 
Isten teremtő ha ta lmának remekét, a lelket 
bízzák lelkére, hogy azt elvezesse Isten ú t j á r a 
s ne csak elkábítsa tételek és számok renge-
tegében, hanem segítsen szárnyat bontani és 
emelkedni a tiszta és főleg szent igazságok 
régióiba. Ha valahonnan, az iskolából hangzik 
az Űr szava: „Oldd le lábadról sarudat , mert 
a hely, amelyen állasz, szent föld." Ebből a 
csarnokból száműzni kell a profán szellemet s 
kapui t tágra nyitni a kegyelem befogadására. 

Minden forradalom az iskolán keresztül kí-
sérli meg belopni magát a társadalomba, az 
erkölcsi ellenállóerők megőrlésével s a hit 
megtagadásával, vagy kigúnyolásával. Hát 
szóljon az ünnepi órán még hangosabban a 
Krisz tus szava: Engedjétek hozzám az i f júsá-
got, ha a jövőt nem akar já tok elveszteni; taní-
tók, táguljon ki lelketek abban a tudatban, 
hogy Krisztus követségében jártok; kormány-

férf iak és törvényhozók, ne higyjetek hamis 
jelszavaknak s ne hagy já tok a vallásos iskolát, 
mert különben a lélek drága kincseit szolgál-
ta t já tok ki a kalandoroknak, kik még minde-
nüt t el játszották népük fegyelmét és méltósá-
gát, hanem ráeszmélve, hogy Krisztus minde-
nütt ú r és király, de elsősorban a gyermek-
lélekben, keljetek ennek védelmére s szépségét 
és á r ta t lanságát egy szerencsétlen kor piszkos 
hul lámai közül az isteni kegyelem glór iá jába 
emelve, mentsétek meg a családi és nemzeti 
nagylét örök értékeit. 

Kemenes Illés beszédéből: 
A keresztség szentségében Isten gyermekévé 

fogadott gyermeknek állomása a felnőttkorig 
a család és az iskola. A családi életnek tehát 
olyannak kell lennie, hogy abból számkivetve 
legyen minden olyan tényező, amely megmér-
gezi a gyermek lelkét. A család legyen temp-
lom. H a a klasszikus Róma polgárai a házi 
istenek szobrai előtt áldoztak, miért ne tudná 
ezt megtenni a katol ikus családapa a Ke-
resztrefeszített előtt1? A családból a gyermek a 
másik szent helyre, az iskolába jut. A szabá-
lyok megállapít ják, hogy milyen nagyoknak 
kell lenniök a termeknek, hogy egy tanulóra 
mennyi férőhelynek kell esnie. De felelőssé-
günk tudatában ugyanúgy kell gondoskodjunk 
arról is, hogy az iskola lelki légköre olyan le-
gyen, hogy a gyermek természetfeletti életét 
támogassa. El tűröm a hízelgés vádját , de lelki 
szükségét érzem annak, hogy a magyar kato-
likus közvélemény e fóruma előtt is köszönetet 
mondjunk a nagy magyar kultuszminiszternek, 
aki törvényeivel és rendeleteivel nemcsak a 
lehetőségét adta meg annak, hogy gyermekeink 
az evangélium szent levegőjében nevelődhesse-
nek, hanem a gyermekszerető szívet mint esz-
ményt tűzte ki. 

Az i f j ú ság lelki gondozásának két feltétele 
van. Az egyik az, hogy ismerjük a gyermek 
lelkét, annak életét. Külön világ ez, melynek 
éppen úgy megvannak a problémái és nehéz-
ségei, mint a felnőtteknek. S nem szabad kéz-
legyintéssel elintézni azokat. A gyermek lel-
kének megismeréséhez vezérfonálra van szük-
ség. Van-e a katol ikus szülők könyvtárában 
ilyen kalauz? Mert a kuruzslás e téren is meg-
bosszulja magát. A kultuszminiszter felállí-
tot ta a gyermeklélektani intézetet s a pálya-
választási tanácsadót. Ezek is fontosak, de 
mégis legjobb vezetőnk a Megváltó. 

A gyermek lelke mindig derűs. Boldogságra 
vágyik. Ide kapcsolódik munkánk másik része: 
a legzavartalanabb és örökértékű örömre kell 
a gyermeket nevelni, bele kell ál l í tani a ke-
gyelmi életbe. Meg kell valósítanunk már ko-
rán és ki tar tóan az eucharisztikus nagy pápá-
nak, XI . Piusnak azt a gondolatát, hogy a 
gyermekek minél korábban és minél többször 
j á ru l j anak az Űr asztalához. 

Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás záró-
beszédéből: 

A Katol ikus Nagygyűlésen elhangzottak 
a lap ján bátran ki jelenthetjük, hogy a hitves-
társak, a család, az állam és az egyház felelő-
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sek a gyermekért. A hitvestársak tudják meg, 
hogy az ő bűnük következtében üresen maradt 
bölcső saját lelkűknek és magyar nemzetünk-
nek koporsója. 

A d j a Isten, hogy a magyar gyermek meg-
mentésére irányuló legnemesebb szándékain-
kat, őszinte szavainkat és komoly törekvésein-
ket mindenki megértse ebben az országban. 
És mikor mi katolikus meggyőződésünket bát-
ran hirdetjük, senki se gondolja, hogy mi má-
sokon uralkodni akarunk; de azt viszont vegye 

tudomásul mindenki, hogy mi senki kedvéért 
nem engedhetjük, hogy az Istentelenségre ve-
zető Isten-nélküliség uralkodjék mi ra j tunk és 
nemzetünkön. 

* 

És ezeken kívül még mennyi, de mennyi 
pedagógiai gondolat hangzott el az idei Kato-
likus Nagygyűlésen! Ad ja Isten, hogy ezek a 
gondolatok a nemzet minden rétegében helyet 
ta lá l janak s a gyakor la tban megvalósul janak. 

A FOGALMAZÁSI ÓRÁK »EOSZTÁSA 
Irta: D R O Z D Y G Y U L A 

Szerkesztőségünkhöz intézett levelekben is, 
meg a szünidei továbbképző tanfolyamokon is 
többször felmerült a kérdés, hogy miként tör-
ténjék a fogalmazványok Íratása, megbeszélése, 
jav í tása , letisztázása és osztályozása. Mert 
látom, hogy ebben a kérdésben bizonytalanság 
uralkodik, megígértem, hogy lapunk hasábjain 
foglalkozom ezzel a kérdéssel. Megjegyzem, 
hogy fejtegetéseim közben szigorúan a Tanterv 
és Utasí tás szavaihoz, illetve annak szellemé-
hez alkalmazkodom. 

Ha a kérdéssel foglalkozni akarunk, leg-
először is figyelembe kell vennünk az osztott, 
a részben osztott és az osztatlan iskolát és 
ezeknek az iskoláknak a hivatalos Óraterv-ben 
megállapított fogalmazási óraszámát. 

Vegyük először a teljesen osztott iskolát! 
I t t a II . és I I I . osztályban het i 1—1, a 

IV. osztályban heti 2, az V. és VI. osztályok-
ban az írással és fogalmazással együtt heti 
2—2 órát állapít meg a hivatalos Óraterv. Ez 
pedig azt jelenti, hogy heti annyi órában kell 
foglalkoznunk a fogalmazás tanításával . Ebben 
benne van: a fogalmazvány megiratása, annak 
tar ta lmi , stiláris és helyesírási szempontból 
való megbeszélése, javí tása és letisztázása. 
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a Tan-
terv valamennyi osztályban kéthetenként egy-
egy iskolai írásbeli dolgozatot kíván. Ez pedig 
azt jelenti, hogy kéthetenként egy-egy fogal-
mazványt tisztáztassunk le abba a füzetbe, 
ami t — az Utasí tás szerint — az iskolában kell 
t a r t anunk és tanév végéig megőriznünk. 

Nézzük csak, hogy a fenti rendelkezésnek 
megfelelően, évenként hány fogalmazvány ke-
rülhet ebbe az úgynevezett és pedig nem sze-
rencsésen elnevezett, „tisztázati füzet"-be! 

Mert a szeptember hónap rendszerint csonka, 
csak egy dolgozatot számíthatunk. Az október, 
november már teljes hónap, azért ezekben 
két-két fogalmazványt t isztázhatunk le. De-
cember szintén csonkahónap, de háromhetes, 
meg aztán október, november hónapban is van 
néhány nap maradékunk, azért decemberre két 
dolgozat letisztázását számíthat juk. Január , 
február , március tanítási idő szempontjá-
ból te l jes hónapok, tehát havonként két-két 
dolgozatot tisztázhatunk. Az április már szin-
tén csonka hónap, de az előző három hónap-
ban néhány napot nyertünk, tehát ebben a 

hónapban is letisztázhatunk két fogalmaz-
ványt , úgyszintén a teljes má jus hónapban is. 
Mert júniusban, mint csonka hónapban, már 
összefoglalások, fogalmazvány-, s más dolgo-
zatrendezések vannak, már eltekinthetünk a 
fogalmazványok letisztázásától. 

A fenti számítás szerint a II—III . osztályban 
tehát évenkint 17 fogalmazványt kell letisztáz-
ta tnunk. Ugyanennyi letisztázott fogalmazvány 
esik a IV. osztályra is, ha azt „alsóbb osztály"-
nak nevezzük, amit abban az esetben tegyünk, 
ha a IV. osztályos gyermekek fogalmazási és 
írási készsége valami okból gyengébb. Ha elég 
fejlett , akkor vegyük „felsőbb osztály"-nak és 
kövessük az Utas í tásnak azt a rendelkezését, 
amelyik így szól: „Mikor a felsőbb osztályok-
ban a gyermekek helyesírási készsége meg-
engedi- ne külön füzetbe fogalmaztassunk, 
hanem nyomban ós t intával fogalmaztassunk 
abba a füzetbe, amelyet az iskolában őriz a 
tanító." Eszerint a rendelkezés szerint az 
V—VI. osztályt feltétlenül „felsőbb osztály"-
nak kell vennünk, míg a IV. osztályt csak fel-
tételesen. Hogy ebből a szempontból mikor 
legyen a IV. osztály alsó vagy felső, azt a 
tanító á l lapí t ja meg. Ha a tanév végéig alsóbb-
nak vesszük, akkor a IV. osztályban is csak 
17 fogalmazvány kerül a tisztázati füzetbe. Ha 
tanév vége felé í rás i és fogalmazási szempont-
ból már felsőbb osztálynak tekinthet jük, akkor 
már nem kell külön füzetbe fogalmaztatnunk, 
hanem nyomban t iszta füzetbe, tehát nyertünk, 
így a IV. osztályban 20—22 fogalmazványunk 
lesz. Az V—VI. osztályban még ennél is több, 
mert az Utasí tás szerint itt még hamarább 
megkezdhetjük a t iszta füzetbe való fogalmaz-
tatást . Nehogy félreértés legyen, az Utasí tás 
szövegéből lá that juk, hogy még az V—VI. osz-
tályban sem kell egész éven át nyomban a 
tiszta füzetbe Í ra tnunk a fogalmazványokat, 
hanem azt csak akkor kell megkezdenünk, 
„ha a gyermekek helyesírási és fogalmazási 
készsége már megengedi". Az Utasí tás szelleme 
szerint azonban erre okvetlenül r á kell tér-
nünk. A tapasztalat azt mutat ja , hogy erre a 
második félévben rendszerint át is térhetünk. 

B a j volna, ha Utas í tásunk merev megálla-
pításokat, rendelkezéseket tar talmazna. Nagy 
értéke annak, hogy elasztikus s teret ad a 
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tanító pedagógiai fe l fogásának és a helyi adott-
ságokhoz való alkalmazkodásnak. Én például 
semmi nehézséget nem látok abban, sőt he-
lyesnek tartom, ha nem valamennyi gyermek 
egyszerre tér át a t iszta füzetbe való fogalma-
zásra, hanem akiknek „helyesírási és fogal-
mazási készsége megengedi" korábban kezdjék 
a fogalmazást impurum nélkül, mint azok, 
akiknek gyengébb a helyesírási és fogalmazási 
készségük. Ezeknek tovább engedjük meg, 
hogy — legalább n a g y vonásokban — impuru-
mot készítsenek. Sőt a jobb fogalmazók is el-
készíthetik fogalmazás előtt a gondolatmene-
tet, a vázlatot. Hiszen mi felnőttek is sokszor 
megtesszük azt. Miért ne csinálhatná akkor a 
gyermek? 

Fentebb a II—III. osztályban határozottan, 
semmi nehézségre nem gondolva, ál lapítot tuk 
meg a letisztázott fogalmazványok számát, míg 
a IV—V—VI. osztályokban csak hozzávetőle-
gesen. Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy 
a tisztázati füzetben év végén, ha törik-sza-
kad, annyinak kell lenni. Ez a maximum. Aki 
a népiskola belső életét és az illető iskolának 
adottságait , helyi viszonyait ismeri, az belátja, 
hogy alig van iskola, ahol évközben ne merülne 
fel nehézség. Gondoljunk csak a tömeges és 
egyéni hosszabb mulasztásokra, járványszüne-
tekre, a megrövidített tanórára stb. H a az ak-
kor elmaradt fogalmazástisztázásokat minden-
áron pótoltatnánk, ez csak más tantárgynak, 
más anyagúak rovására történhetne. Éppen 
ezért ne ragaszkodjunk mereven a letisztázott 
fogalmazványok számához. Nem baj , ha a le-
tisztázott fogalmazványok száma például csak 
14 lesz, de alkalomadtán felettes hatóságunk 
előtt indokolnunk kell, hogy miért van ez. 
Aztán meg bizonyára lesznek gyermekek, akik 
éppen akkor mulasztottak, mikor az osztály 
fogalmazott, fogalmazványt tisztázott. Ezeknek 
a tiszta füzetében is kevesebb lesz a fogalmaz-
ványok száma. 

Kérdés, hogy pótoltassuk-e ezekkel a gyer-
mekekkel a fogalmazványt. Én ezt is egyéni-
leg, az adott helyzetnek megfelelőleg bírálnám 
el. H a a gyermek fogalmazási és helyesírási 
készségének fejlesztése ezt feltétlenül meg-
kívánja , akkor ezt, az adottságok szerint, meg-
választott időben, pótoltatnám. Nem tar tanám 
például megengedhetőnek azt, hogy legyen 
gyermek az osztályban, akinek év végén csak 
négy-öt fogalmazvány legyen a tisztázati füze-
tében. 

H a most már megállapítottuk a fogalmazvá-
nyok számának lehetőségét, meg kell állapíta-
nunk, mikor és mennyi időt szánhatunk a le-
tisztázásra, a felsőbb osztályokban a tiszta 
füzetbe való fogalmazásra. Hogy mikor történ-
jék, a r r a könnyű a felelet. Minden második 
héten, valamennj ' i osztályban a tiszta füzetbe 
másolnak, illetve fogalmaznak a gyermekek. 
Hogy mennyi ideig tartson az, azt a gyerme-
kek munkabírása és a rendelkezésünkre álló 
idő szabja meg. A II—III. osztályban félóra 
intenzív munka elég a gyermeknek. Ennél 
több írás, fogalmazás kifáraszt ja . A IV—V— 

VI. osztályban már i ra tha tunk egy órát, egy-
részt azért, mert fejlettebb gyermekekkel van 
dolgunk, másrészt, mert a rendelkezésünkre 
álló idő is megengedi. Jó ez a megszabott idő 
azért, is, mert vele a gyermek időérzékét fej-
lesztjük, meg rászokta t juk arra , hogy neki egy 
bizonyos munkát megszabott idő keretein belül 
el kell végeznie. Tudjuk, hogy míg a gyerme-
kek másolnak, a felsőbb osztályokban fogal-
maznak, a tanító osztott iskolában csak figyeli 
munká juka t s csak a legszükségesebb esetek-
ben avatkozik munkájukba . I lyenkor helyesen 
teszi, ha olykor-olykor figyelmezteti a gyerme-
keket. hogy mennyi idő áll még rendelkezé-
sükre. 

H a a II . és I I I . osztály kétheti 2 órájából 
félórát másolásra szánunk, akkor kéthetenként 
még egy és félóra áll a fogalmazástanítás ren-
delkezésére. 

Most a kérdés az, hogyan használjuk fel a 
II . és I II . osztálynak ezt a három félóráját? 
Az óra elején, annak rendje és módja szerint 
előkészítjük a fogalmazást, aztán a gyermekek 
csendesen fogalmaznak. Ez legfeljebb félóráig 
ta r tha t , míg az óra többi részét a fogalmazvá-
nyok megbeszélésére és j av í t á sá ra fordí t juk. 
Ekko r az a helyzet, hogy a legtöbb gyermek 
fogalmazványát még nem olvastat tuk fel, nem 
beszéltük meg és nem javí tot tuk. Óra végén 
összeszedjük a füzeteket, odahaza átolvassuk, 
miközben a h ibákat egyszerű aláhúzással meg-
jelöljük. A harmadik félórában már a hibák 
megjelölésével kerülnek vissza a gyermekek 
kezébe a füzetek. Most a megjelölt hibákat 
k i jav í t ta t juk , a negyedik félórában pedig le-
t isztáztat juk. 

A nehézség tehát a megbeszélésen van, mert 
lehetetlen valamennyi gyermek fogalmazvá-
nyá t felolvastatnunk, tar talmi, stiláris és 
helyesírási szempontból megbeszélnünk. Még 
ott sem, ahol 40—50 gyermek j á r egy osztályba. 
H á t még ahol 60—80 gyermek szorong! Habár 
a tanító hivatásszeretete, hivatásérzete és hozzá-
értése sok nehézséget elhárít , de a lehetetlen-
séget ő sem t u d j a leküzdeni. I t t a módszeres 
követelmény rugaszkodik össze az Óratervvel, 
a Tantervvel és az Utasítással . Ezeket kell 
egymással kibékítenünk. 

A módszernek, mint minden munkának, első 
követelménye, hogy semmit nem felületcsen, 
hanem mindent alaposan. Ez a követelmény 
már meg is szabja a helyes el járást , ami nem 
lehet más, mint az, hogy csak annyi gyermek 
fogalmazványát olvastassuk fel, beszéljük meg 
és javí t tassuk ki, ahányét a rendelkezésünkre 
álló idő megengedi. Igen, de mi lesz akkor a 
többi gyermek fogalmazási és helyesírási kész-
ségének fejlesztésével? Az, hogy mikor egy 
gyermek fogalmazványával foglalkozunk, az 
mindig közös beszélgetés keretében történik, 
tehát valamennyi gyermek résztvesz a meg-
beszélésben úgy, amint azt Utasí tásunk rész-
letesen előírja. A fogalmazás taní tásának ez a 
része éppen úgy történik, akárcsak a beszéd-
és értelemgyakorlat i óra. I t t a szemléleti anyag 
az a nyelvi jelenség, nyelvtény, helyesírási 
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eset, amellyel éppen foglalkozunk. Igaz, hogy 
nagyon kívánatos volna, hogy minden gyermek 
mondja el a maga fogalmazványának szépsé-
geit s minden gyermekkel a sa já t h ibá já t be-
széljük meg és javít tassuk ki, de mert ezt nem 
tehetjük, meg kell alkudnunk a lehetőségekkel. 
Meg aztán tapasztalatból mondom, hogy csak 
az első gyermek fogalmazásának közös meg-
beszélése és javí tása hosszadalmas. A másodiké 
már rövidebb, a következőé még rövidebb ideig 
tar t , mert hiszen az Utasí tásban leírt módszer 
mellett analógiák alapján dolgozunk. H a az 
egyik gyermek fogalmazványában h ibára aka-
dunk és azt megbeszélve jav í t ta t juk , minden 
gyermek a maga fogalmazványában keresi az 
ahhoz hasonló hibát és j a v í t j a külön meg-
beszélés nélkül is. A tanév vége felé ez a kész-
ség a tanév előrehaladásával mindig jobban 
fokozódik, fejlődik. 

Ne fe ledjük azt sem, hogy a 1.1—III. osztá-
lyokban még rövid fogalmazványokat í rnak a 
gyermekek, tehát több fogalmazványt javí tha-
tunk közösen, mint a felsőbb osztályokban. 

Most már az a kérdés, hogy a letisztázott 
fogalmazványokat ismét átnézze-e a tanító'? 
Át, mégpedig úgy, hogy az esetleges hibákat 
benne szintén színes aláhúzással jelölje meg, 
aztán osztályozza úgy, amint azt az Utasí tás 
körül í r ja . 

A letisztázott dolgozatok ki javí tása m á r írási, 
esetleg helyesírási órán is történhetik, mert 
hiszen i t t már csak kevés hibáról van szó. Meg 
aztán nem is kell minden letisztázott fogal-
mazvány hibáit nyomban k i jav í t ta tnunk, ha-
nem 3—4 fogalmazásét egyszerre. Ezzel semmit 
sem szenved a cél, mert a hibák jav í tása a 
helyesírási készség fejlesztését szolgálja s mint 
tudjuk, sokszor a hibák megbeszélése a helyes-
írási óra anyaga. Azt sem szabad elfelednünk, 
hogy Utasí tásunk szerint a II . osztályban tan-
év elején színes t intával magunk j av í t j uk ki 
a hibákat. Ugyancsak könnyí t i helyzetünket az 
is, hogy a II., sőt a I I I . osztályban az első 
fogalmazványok közösek, tehát itt a megbeszé-
lés elmarad. 

A IV. osztályban már egészen más a hely-
zet. Ott kéthetenkint már 4 óra áll rendelke-
zésünkre. I t t az első órát a fogalmazás meg-
indítására és az önálló fogalmazásra fordítsuk. 
Ha azonban azt lá t juk, hogy gyermekeink 
hamarább elkészültek fogalmazásukkal, már az 
első órán megkezdhetjük azoknak tar ta lmi , sti-
láris és helyesírási szempontból való meg-
beszélését, javí tását . A tapasztalat azt mutat ja , 
hogy erre, rendszerint, sor is kerülhet. Az óra 
végén összeszedjük a füzeteket s a hibákat 
odahaza aláhúzzuk s a második órát már tel-
jesen a fogalmazások megbeszélésére és a hibák 
javí tására fordí that juk. Még mindig van két 
óránk. Ebből egy, de igen sokszor csak félóra 
kell a másolásra. A rendelkezésünkre álló egy, 
esetleg egy és félórát ú j abb fogalmazvány ké-
szítésére használjuk fel. Ezt a fogalmazványt 
csak a rendelkezésünkre álló időhöz mérten 
beszéljük meg közösen és javí t tassuk. Ha ez 
jobban sikerülne, akkor ezt írassuk be a tiszta 

füzetbe. Nyereséget jelent az is, ha a tanév 
vége felé a IV. osztályt „felsőbb osztály"-nak 
tekin t jük s így impurumot nem készíttetünk, 
hanem nyomban a tiszta füzetbe i ra tunk. Az 
így megtakar í tot t időt is használjuk fel rijabb 
tételekről való fogalmaztatásra azért, mert csak 
minél több fogalmazással fej leszthetjük gyer-
mekeink fogalmazási készségét. 

Az V. és VI. osztály kétheti összevont 4—i 
órájából, amint mondottuk, heti fél-, kétheti 
1 órát szánjunk az írás, kétheti 3 órá t pedig 
a fogalmazás taní tására . Ebből a három órá-
ból a tanév elején az első órában fogalmazza-
nak, a második órában beszéljük meg, közösen 
javítsuk, a harmadik órában pedig tisztáztas-
suk le a fogalmazványt. Mert ezekben az osz-
tályokban már a gyermekek fogalmazási, írási 
és helyesírási készsége fejlettebb, mint az al-
sóbb osztályokban, szinte bizonyos, hogy itt is 
marad idő újabb fogalmazási tételek kidolgo-
zására. A második félévben, akkor, mikor a 
gyermekek már egyenesen a tiszta füzetbe fo-
galmaznak, feltétlenül ju t idő ú j abb fogalma-
zásokra. 

Egészen más a helyzet a részben osztott és 
az osztatlan iskolákban. Különös, hogy ezek-
ben, habár az óraszám kevesebb, mégis többet 
fogalmaztathatunk, mint a teljesen osztott is-
kolákban. Ez onnan van, mert a részben osz-
tott és osztatlan iskola tanítója nemcsak a 
csendesfoglalkozásokat használhatja fel fogal-
mazásra, tisztázásra, hanem például a III—IV., 
va lamint az V—VI. osztályt össze is vonhat ja , 
ami azt jelenti, hogy az összevont osztályok 
ugyanazt a tételt dolgozzák ki s így a meg-
beszélések a két osztályban összevontan tör-
ténnek. 

A részben osztott és osztatlan iskolákban a 
fogalmazási tételek feldolgozását így oldjuk 
meg: 

A csendesfoglalkozások anyagát egyébként is 
meg kell beszélnünk. Ha tehát csendesfoglal-
koztatásul fogalmaztatni akarunk, a megbeszé-
lés helyett annak rendje és módja szerint elő-
készítjük a fogalmazást, felkeltjük a fogalma-
zási vágyat , aztán, míg a gyermekek csendes-
foglalkozás keretében fogalmaznak, a másik 
osztályban közvetlenül tanítunk. A csendes-
foglalkozás keretében elkészített fogalmazványt 
óra végén á t tekint jük. A fogalmazványok kö-
zös megbeszélésére és javí tására azokon az 
órákon kerül a sor, amelyeket a hivatalos Óra-
terv a lapján Órarendünkbe beállí tottunk. A fo-
galmazványok tisztázása szintén csendesfoglal-
kozások keretében történik. A részben osztott 
és osztatlan iskolákban tehát, kiaknázva a 
csendesfoglalkozások előnyét, nemcsak annyi 
tételt dolgoztatunk ki, ahányat a t iszta füzetbe 
kéthetenkint lemásoltatunk, hanem ennél jóval 
többet. Eszerint tehát az impurumokat magá-
ban foglaló füzetben lesznek olyan fogalmaz-
ványok is, amelyeket nem beszéltünk meg és 
nem javí tot tunk közösen. Azt nem kívánhat-
juk az osztatlan iskolának amúgy is txilterhelt 
tanítójától , hogy odahaza valamennyi csendes-
foglalkozásul kidolgozott fogalmazványt rész-
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letesen javítson, mer t ez szinte lehetetlen. Elég, 
ha ezekből időnkint egyet-kettőt felolvastat a 
gyermekekkel s a csendesfoglalkozások áttekin-
tése közben a feltűnőbb hibákat javí t ta t ja . 
A részben osztott és osztatlan iskola tanítója 
tehát odahaza csak azokat a fogalmazványokat 
jav í t ja , amelyek bekerülnek a t iszta füzetbe. 

Az elmondottakból láthatjuk, hogy azokat a 
dolgoza-tokat, amelyek impurum alapján kerül-
nek a tiszta füzetbe, minden iskolatípusban 
kétszer kell átnéznünk s bennük a hibákat 
megjelölnünk. Egyszer az eredeti, egyszer meg 
a letisztázott fogalmazványt. Ennek igen lé-
nyeges a pedagógiai értéke, mert csak így lát-
hat ja , így érezheti a gyermek azt a nevelő-
hatású megelégedettséget, amit a rendes, tiszta 
dolgozat nyúj t . 

Több kérdést intéztek hozzám még a levélírók 
a fogalmazás a l a k j á r a vonatkozóan is. így a 
többek között fe lmerül t az a kérdés, liogy 
megjelöljék-e s hogyan a dolgozatok idejét és 
számát. Igen. Ezt jó és szükséges megjelölni. 
Minden fogalmazványt ú j oldal ra írassunk. 
Az első sorba Írassuk, hogy hányadik dolgo-
zat. E r r e vonatkozóan két lehetőséget állítot-
tak elém. Az egyik ez: I. Dolgozat. A másik 
ez: I. dolgozat. Áz utóbbi a helyes, mert a sor-
szám pontja még nem fejezi be a gondolatot, 
tehát a „dolgozat" szót kisbetűvel kell írni. 

Felmerült az a kérdés is, hogy a keltezést 
a fogalmazás fölé a margóra, vagy a fogalma-
zás alá ír ják. Igaz, liogy a keltezést gyakrab-
ban í r juk a fogalmazványok alá, mint fölé, de 
it t más alaki szempont is figyelembe jöhet, 
tehát a keltezés nem fontos. Mindenki irassa 
lígy, amint helyesnek tar t ja . A lényeg csak az, 
hogy minden fogalmazáson ugyana r r a a helyre 
kerüljön a keltezés. 

A letisztázott dolgozat javí tása három helyen 
szokásos. A javí to t t mondatokat, szavakat ír-
ják a szélzetre (margó), í r ják a szemben levő 
tiszta oldalra és í r j á k a fogalmazvány alá lígy, 
hogy külön sorba í r j ák a „Javí tás" címet s 
a l á j a a kijavított mondatokat, szavakat. Néze-
tem szerint leghelyesebb az, amit Utasí tásunk 
mond, vagyis a „Javí tás" cím le í rása után, a 
szöveg alá írás. 

Sok szó esik a h ibák megjelöléséről is. Van-
nak, akik a különböző hibákat különböző jel-

lel jelölik. Pl . : Ha a szóból betű maradt ki, 
hiányjelet ékelnek a kihagyot t betű helyére. 
H a a kettőztetett mássalhangzót eggyel í r ta a 
gyermek, két rövid vízszintes vonalat tesznek 
a leírt mássalhangzó alá. Stb. Ez az e l j á rás 
nem helyes, mer t a gyermeknek meg- kell ta-
nulnia, hogy mit jelentenek az egyes jelek s 
így nem keresi a hibát, hanem gondolkozás 
nélkül jav í t ja . A helyesírás tanításának szem-
pontjából pedig a lényeg az, hogy a gyermek 
maga keresse a hibát, ta lá l ja meg és javí t sa 
ki. Éppen azért leghelyesebb, ha a tanító egy-
szerűen egyenes vonallal jelzi a hibát. Igen 
helyes el járás az is, ha a III—VI. osztályban 
a sor elejére, a mondat vagy az egész fogal-
mazás végén számjeggyel í r j u k oda, hogy hány 
helyesírási hiba van bennük. Ezzel a gyerme-
ket nagyobb megfigyelésre, nagyobb területen 
való hibakeresésre késztetjük. 

Felmerült kérdés az is, hogyha a gyermek 
a javításban hibázik, mit tegyünk akkor? A ja-
vítást már ne javít tassuk, egyrészt időkímélés 
szempontjából, másrészt meg azért, mert a sok-
szoros javí tással a gyermek önbizalmát csök-
kentenénk. A javí tásba kerül t hibákat a taní tó 
javí tsa ki. 

Sok szó esik az osztályzatokról is. Sokan 
külön osztályozzák a fogalmazást, külön a 
helyesírást, külön a szépírást és a külső alakot. 
Vannak, akik ezt két-három jegyre redukálják. 
Mások viszont csak jegyet í rnak a fogalmaz-
vány alá. Valamennyi e l járás t lehet indokolni, 
de ha az indokolásokat összevetjük, mégis az 
egy osztályozásra esik a legfontosabb pedagó-
giai érv. Í r h a t u n k oda osztályzatot is, de ír-
junk oda néhány jellemző szót is. Pl.: „Jól van, 
Béla!" „Ej, ej, Pis ta!" „Még mindig csúnyán 
írsz!" „Látod, ez már szebb!" Stb. Az ilyen 
megjegyzések többet érnek minden osztályzat-
nál. 

Habár a fentieket tapasztalat alapján s az 
Utasí tás szellemében írtam, de egy pillanatig 
sem gondolok arra , hogy ezeket ugyanígy 
valósítsa meg minden tanító, minden iskola. 
Nem, mert minden iskolának vannak sajá tos 
adottságai, körülményei, amelyekhez alkalmaz-
kodnia kell. Az elmondottak arra azonban 
mindenesetre jók, hogy a fogalmazás taní tása 
közben követendő beosztás és rend megállapí-
tásánál figyelembe vegyük. 

A T W Y A l OYER9IEK ÉLETE ÉS LELKI K É P E 
í r ta : VÉRSÉGI Ö D Ö N 

A helyesen alkalmazott nevelésnek egyik 
sajá tos vonása az, hogy a nevelés eszközeit 
mindig az adot tságnak megfelelő szempontok 
szerint válogatja meg. Hogy a taní tó ezeket 
az eszközöket helyesen megválogathassa, an-
nak első feltétele az, hogy ismerje gyermekei-
nek környezetét, életét s ezeket figyelembe 
véve, alakítsa ki önmagában tanulóinak lelki 
képét. A gyermek környezete, élete s így lelki 
képe is egészen más falun, más városban és 
más tanyán, éppen azért a nevelés eszközeit 

is, de még az egyes t an tá rgyak anyagát és 
módját is másképen kell megválogatnunk vá-
rosban, falun és másképen tanyán. 

Az alábbiakban az én gyermekeim környe-
zetét, lelki képét akarom vázolni nagy voná-
sokban. 

Osztatlan t anya i iskolába 68 gyermek jár . 
A 68 gyermek 41 családból való. Ha ennek a 
41 családnak lakásviszonyait vizsgálgatom, a 
következő képet kapom: Öt család van olyan, 
akinek kétszobás és konyhás lakása van be-
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rendezve. Az öt családból három olyan, aki 
úgynevezett „első ház"-at, „első szobá"-t tart , 
ami nem más, mint vendégszoba, félig- „ura-
san", félig népiesen berendezve. A három csa-
lád közül az egyiknek 4, a másiknak 5, a har-
madiknak pedig 8 tag ja van, ezek közül azon-
ban senki sem alszik a vendégszobában." Az öt 
közül két család mind a két szobát lakja , 
mert a szülők, a nagyszülők és az unokák 
együtt vannak, együt t gazdálkodnak. Tizen-
négy családnak van két szoba, konyhás lakása, 
de csak az egyik szobában és a konyhában 
lakik a család, mert a hátulsó szoba gabona-
raktárnak, éléskamrának van berendezve. Ti-
zenhét családnak egy szoba s konyhás lakása 
van. Öt család egy szobában lakik, ami egy-
ben konyhául is szolgál. 

Amint lá t juk, a 41 család közül 36-nak van 
konyhája: Ezek közül télen-nyáron a kony-
hában főz: 19. A többi 17 család nyáron a kony-
hában, télen pedig a szobában főz. 

Hat olyan gyermekem van, akiknél az apából, 
az anyából és az iskolába járó gyermekből áll 
a család. Két gyermekem van, aki tizennégy-
tagú és három, aki t izenegytagú családból 
való. Kilenctagú családból már hét gyermekem 
van. A többi megoszlik a négy- és a nyolctagú 
család között. 

Ha most már azt vizsgálgatom, hogy hogyan 
laknak, hogyan alszanak gyermekeim és az a 
család, amelyből valók, akkor a következő kép 
tárul elém: A 68 gyermek közül csak négy 
alszik külön ágyban. Tizenkilencen ket ten al-
szanak egy ágyban. Három gyermekem har-
madmagával alszik egy ágyban. Ketten az 
istállóban alszanak. Huszonkilencnek földre-
tett szalmazsákon, padkán, ládán, a kemence 
kuckójában van külön helye. 

Tanyákon általános az a szokás, hogjT a fia-
talabb férfinép, a cseperedő legénykortól 
kezdve, télen az istállóban, nyáron pedig a 
félszer alatt , a padláson alszik. Már a 8—10 
éves gyermeknek az a legnagyobb vágya, hogy 
kinn aludhasson s hacsak szerét tehetik, kora 
tavasztól késő őszig k inn is alszanak. De jó 
időben kinn alszik az asszonynép is, csak az 
öregek és a kisebb gyermekek maradnak 
éjjelre a szobában. 

Az ú jabban épült vagy javított házak elején 
rendszerint két kettős ablak van s ezek kellő 
méretűek is. A hátsó szobákra azonban már 
csak egy ablakot építettek. A régi házak egy-
és kétablakosok. Ezek is kisméretűek és egye-
sek. A szellőztetés még mindig nem olyan, 
mint amilyennek lennie kellene, de haladás 
már ebben is tapasztalható. 

A tanyaházak közül alig négy-öt van be-
kerítve. Kimondott vi rágosker t je négy tanya-
háznak van, de alig van tanya, amelynek kör-
nyékén ne lenne egy-két szál virág, diszbokor. 
A szobai növények közül a muskátli, a roz-
maring, a fukszia és a bazsalinka divatos. 
Ujabban a városból kezd térthódítani az asz-
parágusz. Szobai v i rágokat leginkább a lányos-
házakban tar tanak. 

Vannak olyan tanyaházak, amelyek körül 

alig van fa, de a legtöbb már fával árnyékolt. 
A gyümölcsfa még mindig kevés. Alig hét 
tanyaháznak van környékünkön olyan gyümöl-
csöse, amely bőven lá t ja el a családot gyü-
mölccsel. Egy-két gondozatlan gyümölcsfa azon-
ban minden tanyaháznál akad. 

Ha most már azt nézzük, hogy a gyermek 
hogyan helyezkedik el ebben a környezetben, 
akkor a következő kép tárul elénk: 

A felnőttek a gyermeket ál ta lában szeretik. 
Azonban, sajnos, ez a szeretet a legtöbbször 
abban nyilvánul meg, hogy szívesen veszik, ha 
körülöt tük van és segít valamit. Emellett leg-
feljebb abban nyi lvánul meg szeretetük, hogy 
védik a bajtól, szerencsétlenségtől, táplá l ják és 
ruházzák, ahogyan tudják. P]nnél még szomo-
rúbb a kép, ha a lelki nevelésre gondolunk. 
Ez is igen szűk terü le t re szorítkozik. Ilyenek: 
Ne mondjon a gyermek csúnyát. Ne káromkod-
jon. Megtanít ják egy-két imádságra. Temp-
lomba azonban nem küldik, de nem is küldhe-
tik, mer t hiszen a legközelebbi templom 10— 
12 km-nyire van tőlünk. Istentisztelet csak há-
romszor van egy évben a tanyai iskolában. 
A szellemi nevelésnek más területe is ilyen 
szegényes. A felnőttek csak úgy osztályozzák 
gyermekeiket, hogy „okos", vagy a nagyfülű 
állathoz hasonlí t ják. Az iskolának azonban 
már határozottan megvan a tekintélye. Ügy-
szólván minden szülő sokat ad a r r a , hogy gyer-
meke szorgalmasan j á r jon iskolába. Sajnos, a 
gazdasági viszonyok, különösen a csizma és a 
ruha hiánya az, ami miat t télen á t sok gyer-
mek kénytelen mulasztani. I lyenkor a szülő 
szinte szégyenli megmondani, hogy miért nem 
jöhet gyermeke iskolába. (Ez a magyar nép 
együk szép jellemvonása. Szégyenli a szegény-
ségét.) Az a szülő, aki tudja , hogy gyermeke 
az iskolában jól tanul , büszke a gyermekére. 
Hogy a magyar nép mennyire vágyódik a kul-
tú ra után s mennyire becsüli az iskolát, azt mi 
sem muta t ja jobban, mint az a körülmény, 
hogy a hozzánk közeleső egyik tanyai körzet 
népe a gazdakörben elhatározta, hogy iskola-
építést kér az ál lamtól s ha az ál lam nem épít-
hetne, maguk ad ják a vályogot, a fát , a fuva-
rozást és a munkát az építéshez. Sőt hallottam 
olyan tany rakörzetről, ahol a nép kívánta a 
VII . és VIII . osztály felállí tását és az állam 
fel is állította. Ma már sok gazdaházba be-
kerülnek a népkönyvtárak, gazdakörök köny-
vei. Ez azonban még mindig nem az, aminek 
lennie kellene. H a megnézzük, hogy miféle 
könyveket visz haza a tanyai gazda, azt-lát juk, 
hogy azok túlnyomó része szépirodalmi szóra-
koztató könyv. Gazdasági vonatkozású könyvet 
al ig olvas a tanya népe, pedig ebből gyarapít-
ha tná szakismereteit. Szomorú, de tény, hogy 
az olcsó városi ponyvairodalom már bekerült 
a tanyaházakba, is. Rengeteg ilyen könyv van 
a nép között. Ezeket olvassák vasárnaponként , 
téli estéken nemcsak a felnőttek, hanem a 
gyermekek is. Ezeken kívül csak a naptár az, 
ami a falusi gazda asztalára kerül . Könyvre 
többet nem áldoz, de tr ianoni elesettségében 
nem is áldozhat a magyar gazda. A 41 család 
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közül hétnek j á r olcsó napilapja. Ez is mu-
ta t ja , hogy szeret olvasni. Igen sok család, mi-
kor a városba megy, olcsó újságot hoz magá-
val. Ezek az ú jságok aztán vándorolnak csa-
ládról-családra. Ez is mutat ja , hogy a tanyák 
népe vágyódik a betű után. Természetes, hogy 
ezeknek a könyveknek és ú jságoknak legkitar-
tóbb olvasói a gyermekek. Több helyen velük 
olvastat fel a család. I t t aztán nincs váloga-
tás. Olvassák azt, ami jön. A gyilkosságoktól, 
a családi drámáktól, a politikától kezdve min-
dent. Persze, hogy az a legizgatóbb, ami rémes, 
amiben gyilkosság, rablás van. A r r a nem is 
gondol a tanyai szülő, hogy gyermekei olvas-
mányát meg kellene válogatnia. De meg nem 
is válogathat ja meg, mert nines miből. 

Hatvannyolc gyermekem közül csak kettő 
volt moziban akkor, mikor rokonaiknál város-
ban voltak. Hogy mi volt a darab címe, azt 
nem tudják, de azt tudják, hogy „egy nagyúri 
asszony szerelmes volt egy úrba és autón ker-
gette", — amint mondották. Hogy ilyen mozi-
ban nem voltak többen, azért nem is kár. Ez 
csak örvendetes. Színdarabot a nagyobbak mái-
valamennyien lát tak i t t a tanyán, műkedvelői 
előadást. Ez tetszik a gyermekeknek is, a szü-
lőknek is. Érdekes, hogy azok a szülők, akik-
nek nagyobb, serdülő gyermekeik a műkedve-
lői előadásokban szerepelnek, azt igen nagy 
megtiszteltetésnek veszik s ezért anyagi áldo-
zatot is hoznak. De ez az áldozathozatal kezd 
már elfajulni, amennyiben a szereplők egy-
másra licitálnak abban, hogy kinek legyen 
szebb a ruhája. Egy-egy műkedvelői előadást, 
filléres belépődíj mellett, háromszor-négyszer 
meg kell ismételni s mindig tömve van a terem. 

Rádiót hatvannyolc gyermekem közül 11 nem 
hallgatott , ami azt muta t ja , hogy a rádió a 
tanya életében is megtalál ta már a helyét. 
Gyermekeim taní tás közben igen gyakran hoz-
nak olyan anyagot elő, amit a rádióban hal-
lottak. Gépkocsit má r valamennyi gyermek lá-
tott. Ket ten már ül tek is gépkocsiban. Vona-
ton 68 gyermekem közül lf> ült. Ezek közül 
négy volt Budapesten, a többi Szegeden. Sebe-
sen haladó vonatot valamennyi látott már, 
mert a Budapest—Szeged közti vasútvonal 
négy km-nyire húzódik el iskolánktól. 

Ami gyermekeim táplálkozását illeti, az bi-
zony nagyon egyhangú, szomorú. A tanyai la-
kosság legfőbb tápláléka a kenyér, a krumpli, 
a bab, lencse, a borsó és a káposzta. Sajnos, 
még ebből sincs minden családban elég. A leg-
több család téli étele a burgonya és a bab. Nap-
jában valamennyien csak egyszer esznek meleg-
ételt, ami legtöbbször leves. Két tál ételt, le-
vest és főzeléket csak ri tka családnál esznek. 
A jobbmódúaknak vasárnaponként húsleves és 
káposzta az ételük. Hétköznap ezek is csak egy 
tál ételt esznek. A szegényebb családoknál 
még vasár- és ünnepnapon is legfeljebb bur-
gonya- vagy bableves kerül az asztalra. 

Érdemes megfigyelni, hogy gyermekeim, akik 
itt töltik az ebédidőt, mit hoznak a tarisznyá-
jukban. Ilyenkor ősszel még majdnem minden 
gyermeknek van kenyere. Csak 3—4 van, aki-

nek ri tkábban kerül a kenyér a tar isznyájába. 
(Ennyiről még könnyű gondoskodnunk, hogy 
egyenek valamit.) Van, akiknek a kenyér mellé 
má r ősszel is j u t szalonna. I lyenek azonban ke-
vesen vannak. Alig hárman, négyen. Van, aki 
túrót, diót hoz a kenyeréhez. És van, akinek 
lekváros vagy zsíros kenyér kerül ki a tarisz-
nyájából. És van, aki csak sül t vagy főt t 
krumpli t eszik. I lyenkor még gyakori a szőlő. 
(A mult évben megtörtént, hogy kis üvegben 
csak bort hozott magával a gyermek ebédre, 
mer t más nem volt a háznál.) Olykor-olykor 
egynek-egynek lángos, kalács az ebédje, de ez 
nagyon ritka. 

Amint közeledik a tél, megváltozik a gyer-
mekek ta r i sznyájának tar ta lma. Soknál, f á j -
dalom, elmarad a kenyér is. Ezek legtöbbje 
reggeli nélkül jön iskolába s délután 4—5 óra-
kor fog majd enni valamit, ma jd ha hazamegy. 
Amint közeledik a tél, mindig több és több lesz 
a sült krumpli, a sült tök, a főtt kukorica, 
kenyér nélkül. Hanem, amint leesett az első 
hó, mindig több a szalonna, a hurka, a kol-
bász is. Gyermekeim között i lyenkor még na-
gyobb az ellentét. Többen vannak, akik disznót 
ölnek, de bizony szép számmal vannak olyanok 
is, akik egész télen nem esznek hurkát , szalon-
nát , legfeljebb akkor, ha véletlenül „kóstolót" 
kapnak. 

Sokszor gondolkoztam már azon és kísérle-
teztem is már vele, hogy a nagy lak i iskolásfiúk 
módjára , iskolámban minden gyermek egyen, 
ha csak egy fa la to t is. E célból tárgyal tam a 
költeményt is. E l is értem valamit . Jobbmódú 
gyermekeim ju t t a t t ak valamicskét a szegé-
nyebbeknek is. Érdekes, hogy több olyan sze-
gény gyermekem volt, aki szégyelte elfogadni. 
Volt köztük olyan, aki azt mondotta, hogy ő 
már evett reggel, pedig bizonyosan tudtam, 
hogy nem reggelizett. Ez még a kisebb ba j let t 
volna. A nagyobb az volt, hogy a szülők jöttek 
panaszra és kértek, hogy gyermekük ne oszto-
gassa el az ennivalóját , mert maguknak is ke-
vés van, nem adhatnak többet. És ezeknek iga-
zuk is volt. Há rom jobbmódú család mégis 
akadt , aki eljött s megbeszélte velem, hogy na-
ponként egy darab kenyérrel és valamivel 
megtoldja a gyermeke ta r i sznyájá t s kért, hogy 
ad j am oda sa já t belátásom szerint. Ebből a 
három darab kenyérből és „valamiből" aztán 
hat-hét nicstelennek jutott, sokszor felváltva 
és tapintatos a lakban odaadva. 

Amilyen szomorú a kép a táplálkozás tekin-
tetében, ugyanígy vagyunk a ruházkodással is. 
Több gyermeknek csak az az egyetlen alsó- és 
fe lsőruhája van, ami t magán hord. Vannak jobb-
módúak, akiknek van köznapló és van ünneplő 
ruhá juk , különösen a leánygyermekeknek. Té-
lire még a legszegényebb is beszerez gyerme-
keinek melegebb ruhadarabokat . A lábbeli az 
egyetlen, amivel sok ba j van, mer t ez romlik 
leginkább a sáros, tanyai utakon. Van olyan 
gyermekem, aki hónapokig mulaszt, mert nincs 
lábbelije. 

Igen fontos tanulmánynak ta r tom a tisztál-
kodást. Sajnos, i t t is nagyon sok még a kí-
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vánni való. Fájdalom, de igaz, hogy vannak 
családok, ahol még mosdótál sincs. Hogy mi-
ben mosakodnak, az rej tély. A legtöbb család-
ban azonban van mosdótál, szappan, törülköző. 
A reggeli mosakodással, fésülködéssel, különö-
sen télen, sok b a j van. A mosdás, fésülködés 
sokszor elmarad, vagy nagyon is felületes. Az 
egyéb tisztálkodás is sokszor csak a látszatért 
s nem egészségi szempontból történik. Nehéz-
séget okoz, mert ez az egyik legkényesebb kér-
dés a sziilő és a tanító között. H a a tanító a 
szülőnek ezt szóbahozza, az nagyon érzékeny-
kedik és sértésnek veszi az erre irányuló ké-
rést is. 

Igen fontos kérdés, hogy a gyermekek hol 
t a r t j ák odahaza az iskolai felszerelésüket, hol-
mijukat , hol van alkalmuk" írni, olvasni, ra j -
zolni. A legtöbb családnál a gyermek iskolai 
felszerelésének megvan a rendes helye. Ez 
rendszerint az ablak deszkája, vagy az asztal 
fiókja, a fiókosszekrény teteje. Vannak azonban 
gyermekeim, akik iskolai felszerelésének ott 
van a helye, ahová éppen leteszik. A legtöbb 
gyermek az asztalnál írhat, olvashat, dolgoz-
hat. Vannak azonban családok, ahol a gyer-
mek ezt a munkát guggolva vagy kisszéken 
ülve a padkán, ládán végzi el. Van, aki az ölébe 
teszi a könyvet s azon ír. A hosszabb őszi és 
tavaszi napokon még csak jó, mer t a gyerme-
kek napfénynél végezhetik el feladataik meg-
oldását. Sokkal nehezebb azonban télen a hely-
zet, mert i t t kinn a tanyákon nagy kérdés a 
világítás is. A pislogó lámpák mellett, a gyé-
ren világított szobákban alig olvashatnak, ír-
ha tnak a gyermekek. H a pedig í rnak, olvasnak, 
az a szemük rovására esik. Szerencse, hogy itt 
kinn a tanyákon korán fekszenek és korán kel-
nek az emberek. Így a gyermekek korán jönnek 
iskolába. Sokszor még sötét van, már itt van-
nak azok, akik nem gyalogolnak 4—5 km-t. 
Ezek aztán itt az iskolában gyakorol ják reg-
gelenként az olvasást, írást . 

Ezek a tanyai gyermekek életének kedvezőt-
lenebb képei. De aztán jócskán vannak olyan 
kedvező mozzanatok is az ő életükben, amelyek 
szellemi és testi életüket kedvezően befolyásol-
ják. I lyen például a munka, a szorgalom. Vala-
mennyi tanyai gyermek lát ja, érzi, hogy szülei, 
hozzátartozói kora tavasztól késő őszig, kora 
reggeltől napestig szakadatlanul, hangyaszor-
galommal dolgoznak. A legtöbb gyermek maga 
is részt vesz ebben a munkában. Igaz, hogy 
sokszor éppen a munka miatt v o n j a el a szülő 
gyermekét az iskolától, de ez a jelenség most 
már mindig r i tkább és ritkább. Az iskolán kí-
vül valamennyi gyermek végez valami gazda-
sági munkát. Ha mást nem, libákat, pulyká-
kat, malacokat, teheneket őriz, legeltet. A na-
gyobbakat azonban már a fontosabb mezei 
munkába is bevonják a szülők. A szegényebb 
gyermekek nyáron át napszámba járnak, vagy 
elszegődnek pásztoroknak. Az ilyen foglalkozá-
sok jó hatással vannak a gyermekekre, mert 
úgyszólván belenevelődnek későbbi foglalkozá-
sukba. Igaz, hogy sokszor olyan munkát vé-

geznek, ami meghaladja testi erejüket, de ez 
szórványos. Sa jnos azonban, ez a mezei m u n k a 
belenyúlik a késő őszbe s ennek az iskolába-
já rás va l l j a kárát . És bizony, itt sokszor nem 
tudjuk, hogy mit csináljunk. Az egyik oldalon 
ott a törvény, az iskola, a ku l tú ra érdeke, a 
másik oldalon meg a szív, a való élet. Mit ta-
gadjam, sokszor jól esik tudnom, hogy vala-
melyik szegény gyermekemnek van valami so-
ványka keresete és így segít a „télirevaló" be-
szerzéséhez. Az ilyenek beiskolázását csak azért 
sürgetem, nehogy a kötelező iskoláztatás érzete 
a szülőben meglazuljon. Ezér t sokszor nehez-
telnek, szemrehányásokkal illetnek a szülők, 
akiknek magyarázok is, miközben gyermekük 
jövőjét emlegetem, de érzem, hogy ezt nem a 
szívem mondja, hanem csak a szám. De hiába! 
Megtanultam, hogy a beiskolázás kérdésében 
kell keménységet mutatnom, mutatok is, de 
azért szívemnek is kell lennie. 

A gyermekeknek a munkába való bevonását, 
ha az erejüket nem ha lad ja meg, tehát nem 
tar tom hátrányosnak, hanem jó nevelői esz-
köznek. Ezzel nem azt mondom, hogy nem 
lenne jobb ezt a bevonást későbbre hagyn i és 
szűkebb körre szorítani. I t t is azonban az élet, 
a szükség parancsol. 

A másik hatás, aminek nagy a nevelőéri,eke, 
az, hogy a t anya i gyermekek kora tavasztól 
késő őszig állandóan kinn élnek a szabadban. 
Ez a természettel való állandó érintkezés, a 
tiszta, fr iss levegő, a szabadabb élet üdítőleg 
ha t testükre, lelkükre. Öröm őket nézni, mikor 
ősszel bejönnek az iskolába. Ügyszólván vala-
mennyi pirospozsgás, egészséges. Tekintetükön, 
mozdulatukon látni, hogy edzettek, életvidá-
mak. Az igaz, hogy kissé nehezen törnek be az 
iskolai fegyelembe, munkába, mert gondolatuk, 
érzésük kinn van a szabadban. Különösen akkor 
érzem ezt, mikor élményeikről számolnak be. 
Ilyenkor fe l ragyog a szemük s gondolatban 
átélik mindazt, amit a nyáron láttak, csináltak. 

Igen érdekes ezeknek a gyermekeknek az 
anyagi világról való gondolkozásuk is. Mert 
odahaza sok szó esik minden kicsi anyagi 
gondról, ebbe ők is beleszoktak. Takarékosak. 
Sokszor a semmiségnek látszó kicsiséget is 
megbecsülik. Értéket tu la jdoní tanak minden 
darabka tiszta papirosnak, még akkor is, ha az 
valami csomagolópapirosdarabka. E l r a k j á k a 
kitört ceruzahegyet és sokáig t aka rga t j ák az 
elnyűtt tollhegyet. Tollszárat, ceruzahosszab-
bítót maguk csinálnak s nemcsak a megmuta-
tottat utánozzák, hanem igen leleményesek 
ú jabbak alkotásában is. Érdekes a gyűj temé-
nyük is. Apró kivágott képek, reklámcédulák, 
madzagdarabok, elhasznált cérnaorsók, főleg 
ostorhegyre alkalmas háncs, lószőr, valameny-
nyi nagy ér téket jelent a tanyai gyermeknek. 
Folyik a osere-bere is közöttük. Sokszor egy 
használt szájharmonika, elnyűtt budlibicska 
négyszer-ötször gazdát cserél, amiből aztáii 
gyakran erős viták, sőt tettlegességek is kelet-
keznek. 

Akárhogyan nézem, akárhogyan elemzem eze 



7 8 2 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó . 68. ÉVF. 

ket az én kis apróságaimat, akarat lanul is a tikkasztó hőség, szárazság. Ha kapnak egy kis 
vadvirággal hasonlí tom őket össze. Nőnek, nő- testi, szellemi harmatot , napsugarat , nyomban 
nek, ki vannak téve az élet minden viharának, duzzad bennük az élet. Ezért szeretem a tanyai 
de megállják a helyüket . Nem töri le őket holmi gyermekeket. 

HELYEütRÁII ÉS » Y E L V I l l iOYAUÁZATOK 
AZ V—VI. OS5KTÁLYBAM 

í r t a : NÉMETH SÁNDOR, tanítóképzősintézeti c. igazgató 

Ez a elme a Népiskolai egységes vezérköny-
vek legújabb kötetének, amely csak nemrég 
hagy ta el a sajtót . Drozdy Gyula tollából ered 
ez a könyv. Foly ta tása a szerző ugyanilyen 
címen a II., III. , IV. osztály számára megír t 
munkáinak. Ezzel a kötettel a helyesírás és 
nyelvi magyarázatok vezérkönyveinek sorozata 
be is fejeződött, megvan most már a népisko-
lának mind a ha t osztályára szóló gazdag ta r -
talmú, az Utasítás szellemében kiváló tudással 
és gyakorlati készséggel megalkotott vezér-
könyvsorozat. 

Az V—VI. osztály anyagát felölelő testes kö-
tet előszavában a szerző felsorakoztatja azokat, 
a vezető gondolatokat, amelyek műve megírá-
sában irányították. Ezek között a gondolatok 
közt első helyen áll a népiskolai nyelvi okta-
tásnak azon — eléggé nem hangsúlyozható — 
elve, hogy a népiskolában nem nyelvtant, ha-
nem nyelvet kell tanítani. E célkitűzésnek a 
kiváló szerző könyve valóban meg is felel és 
megfelel túlzás nélkül az Utas í tás ama köve-
telményének is, amely a nyelviényeknek az 
V—VI. osztályban már némi rendszerezését is 
megkívánja. 

Kiemelendőnek t a r t j uk az Előszóból azt a 
gondolatot is, hogy a legegyszerűbb példák 
szolgálnak az indukció anyagául, mert ezekben 
legszembeszökőbb, épp ezért legmeggyőzőbb is 
a nyelvtény s analógia alapjául is a legegysze-
rűbb példák a legalkalmasabbak. Egy másik 
vezető gondolat a kifejezőkészség fejlesztésére, 
a szókincs gyarap í tásá ra irányuló törekvés, 
továbbá a helyesírás és nyelvi magyarázat 
állandó kapcsolata, ami a nyelvhasználat tuda-
tosítását célozza. Végül azt is megtudjuk az 
Előszóból, hogy miként e mű előző kötetei, ez 
sem puszta elgondolás eredménye, hanem a 
gyakorlatban m á r kipróbált s az elért ered-
mény által igazolt helyes módszeres e l já rás 
írásbafoglalása s okulásul, tanulságul szolgáló 
közrebocsátása. 

A következő nagyobb fejezetben azt a módot 
t á rgya l j a Drozdy, ahogyan a helyesírást az 
V—VI. osztályban tanítani kell. Teljesen az 
Utas í tás szellemében alakí t ja ki módszerét. Az 
I—IV. osztályban tanul takra építi az úja t , ille-
tőleg továbbfejleszti a tanulók készségét. Ezért 
indul meg a tan í tás a helyesírási tudnivalók 
felújí tásával, de hangsúlyozza, hogy a felúj í -
tás itt már nem csupán szemléltetést jelent, 
hanem okadatolást is. Világos logikával mu-
t a t j a ki, hogy sem az egyik, sem a másik ma-
gában nem elegendő, hanem a leírás és okada-
tolás együtt jár s ennek nyomán a minél több-

szöri gyakorlás, mert mégis csak ez, tudniillik 
az állandó gyakorlás a helyesírás megtanulá-
sának a legbiztosabb módja . Felhívja a figyel-
met külön is a helyesírásnak azokra az eseteire, 
amikor a kiejtés és leírás nem egyezik, tehát 
amikor a hallás nem igazít el egy-egy szó le-
írására nézve. A kiejtésben tudniillik a haso-
nulás (vazsgolyó = vasgolyó) és az összeolva-
dás (láttya, jáccik = lá t ja , játszik) jut ér-
vényre, míg a leírásban a szóelemzés az irány-
adó. Éppígy figyelemre méltat ja azokat az 
eseteket is, amikor egyes szavakat a szokás, 
hagyomány alapján í runk a kiejtéstől eltérő-
leg, — mint például eggy = egy s ennek szár-
mazékai (egyes, egyetlen stb.), továbbá: kis-
sebb = kisebb, szorgahnassan = szorgalmasan 
— szókat. Tapasztalás szerint ez utóbbiak gya-
kori hibák középiskolás tanulók írásaiban is. 
Nagyon megszívlelendő a szerzőnek az a ta-
nácsa, hogy a helyesírás gyakorlására legyen 
alkalmas gyűj teményünk részint költői és pró-
zai olvasmányainkból, részint közmondásokból, 
közmondásszerű szólásokból. A tanulókkal 
könyv nélkül is tanul tassunk alkalmas szöve-
get, amelyet alkalomadtán helyesírási gyakor-
lásul leírhatnak. Ezzel az eljárással elejét vesz-
szük az ötletszerűségnek, tar talmatlan példák-
nak, ami a helyesírás taní tásában olyannyira 
fontos rendszerességnek valósággal megölője. 
A helyesírás taní tásában már az előző vezér-
könyvekben kifej tet t szempontokat az V—VI. 
osztályban is követi Drozdy, csakhogy itt már 
a látás, hallás és leírás ú t j án való gyakorlást 
fokozottabb mértékben toldja meg a szó alkotó 
elemeire való rámutatással , illetőleg a szóelem-
zést minden szükséges esetben a tanulókkal 
végezteti el. 

A másolás módjáról szóló rész ismerteti a 
másolás fokozatait. Az V—VI. osztályban mái-
összefüggő mondattöredékenkint való másolás, 
tehát a fejlettebb mód alkalmazása kerül elő-
térbe. A kiváló pedagógusnak igen értékes 
figyelmeztetése az, hogy a másolt szöveget 
hasonlít tassuk össze az eredeti szöveggel, mert 
rászoktat juk a tanulókat sa já t munkájuk meg-
figyelésére s arra, hogy át nem nézett írást ne 
ad janak ki a kezükből. Méltán mondja fontos-
nak azt is, hogy csak ta r ta lmi és formai szem-
pontból egyaránt értékes szöveget jelöljünk ki 
lemásolás végett. Nagy jában hasonló eljárást 
a jánl szerzőnk a tollbamondásnál s az emléke-
zetből való iratásnál is. I t t figyelemreméltó 
annak hangoztatása, hogy a szövegben előfor-
duló nehezebb helyesírási eseteket a leírás 
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előtt beszéljük meg, mert így a hiba elköveté-
sét megelőzzük. 

Igen tanulságos az a fejezet, amely a helyes-
írásnak más tárgyakkal való kapcsolatáról szól. 
Ebben ar ra figyelmeztet Drozdy, hogy a helyes-
í rás taní tása kiterjeszkedik mindazon alkal-
makra, valahányszor a tanuló írószert vesz a 

Mutatvány Drozdy Gyula : 
,,Helyesírás és nyelvi magyarázatok 
az V—VI. osztályban" című vezér-
könyvéből. (Megjelent a Népiskolai 
Egységes Vezérkönyvek sorozatában.) 

kezébe, nyelvi magyarázatokat hall, vagy pe-
dig olvas. Hangoztat ja , hogy a tanulónak min-
dennemű írásbeli munká já t mindenkor a he-
lyesírás szempontjából is vizsgálja át a tanító 
s az elkövetett hibák ki javí tásá t szigorúan 
ellenőrizze. Ha ezt nem teszi, a helyesírásban 
elérhető eredményt kisebbíti. A helyesírás ta-
nítására tehát éppúgy fel kell használnia min-
den kínálkozó alkalmat, miként a helyes beszéd 
taní tására . Az önálló fogalmazványok mutat-
ják ugyan legjellemzőbben a tanuló helyesírás-
beli készségét, de az ellenőrzés nem szorítkoz-
hatik csupán ezekre, mert különben már a nép-
iskolai tanulók körében kifejlődik a közép-

iskolai tanulóknak az a ferde felfogása, hogy 
a helyesírásra csak a magyar dolgozatokban 
kell ügyelni. 

A nyelvi magyarázatok módja az V—VI. osz-
tályban című fejezetben a szerző világosan, tö-
mören elénk vet í t i azt a módszeres eljárást , 
mely szerint legbiztosabban ju tha tunk el az 

óhaj tot t eredményhez. A fejezet első része a 
nyelvi magyarázatok tantervi célját bontja 
elemeire, hogy aztán a világos célkitűzéshez 
szabhassa leghelyesebbnek tar tot t módszeres 
el járását . A tantervben csak cím szerint fel-
sorolt anyagot is részeire bont ja s így a szűk-
szavú tanterv teljes megvilágítást nyer. Ennek 
a fejezetnek második részében lepereg előt-
tünk a módszeres fokozatok sorrendje sokoldalú 
megvilágításban. Az itt elsorolt fokozatok sze-
rint fölépített tanítás, mint ezt éppen Drozdy-
nak itt a tanítóképzőben, valamint szerte az 
országban tartott gyakorlati tanításai sokszoro-
san beigazolták, föltétlenül eredményesek. Az 

S Q r á r 2, Ez a cserkész vár 

a TŰZ I Egy katona zászlói íúz a várra 
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indukció alapjául szolgáló példamondatok meg-
válogatásáról szólva, kiemeli az élőbeszéd fon-
tosságát, továbbá a szemléltetésre szánt példák 
egyszerűségének, világosságának szükségessé-
gét. Figyelmeztet a r ra is, hogy a példáknak a 
táblára való fel í rásában az áttekinthetőség s a 
nyelvtény iránt való figyelemkeltés legyen a 
főszempont. Hangsúlyozza, hogy bármit taní-
tunk, előbb mindig tar ta lmi szempontból vizs-
gál juk meg az indukciós anyagot, csak aztán 
alaki szempontból. H a tehát például a t á rgya t 
tanítom, először azt kell a felírt példákon vizs-
gálnom, hogy mi szerepe van a tárgynak a 
mondatban, mit ér tek meg belőle, azaz miféle 
értelmi kapcsolata van az igei á l l í tmánnyal és 
csak ennek tisztázása u tán térek át arra , hogy 
a szót külsőleg a t r ag teszi képessé a tárgy 
szerepére. Igen értékes és megszívlelendő az a 
figyelmeztetése, hogy mennél több példa támo-
gassa az alapszemléletet, vagyis a magyarázat 
a lapjául szolgáló indukciós anyagot a begya-
korlás során szövegben keresett s a tanító, 
ma jd a tanulók ál tal alkotott analógiákkal 
mennél inkább bővítsük ki, hogy az indukció 
mennél szélesebb alapon álljon s így a törvény-
szerűség minél jobban igazolva legyen. Elen-
gedhetetlen kívánalomnak t a r t j u k Drozdy 
amaz útmutatását , illetőleg annak követését: 
ha a helyesírás körébe is belevág a megmagya-
rázott nyelvjelenség, akkor azonnal kapcsolód-
nia kell a tan í tásnak az írásbeli begyakorlás-
sal. Világos és minden tekintetben helytálló 
módszeres fejtegetéseit azzal fejezi be a neves 
szerző, hogy az ismertetet t módszeres fokoza-
tok nem minden taní tási egység feldolgozása 
közben követhetők, hanem az anyag természete 
vagy más adottsága szerint változhatnak. Nem 
aka i j a tehát a sablon keretei közé szorítani a 
tanítást , ez hiba is volna, hanem a r r a indít, 
hogy a tanítás célja, az anyag sa já t ságai s más 
szempontoknak a figyelembevételével építsük 
ki azt az utat, melynek i rányvonalát ő az Uta-
sítás szellemében kijelölte s amely úton bizto-
san elérjük a kitűzött célt. 

A szerző nagy körültekintéssel ál l í totta össze 
az V. osztály tanmenetét osztott iskolák szá-
mára. E tervezet a lapján könnyen megszer-
keszthető a részben osztott s az osztatlan isko-
lák tanmenete. Az átalakításhoz megadja a 
szempontokat is. 

A tanmenetben feltüntetett anyagnak taní-
tási tervezetek a lakjában való feldolgozását 
foglal ja magában a vezérkönyv következő része 
(30—215. 1.). E tervezetek sokfélék; valamennyi 
azonban a hangoztatot t elveken épül föl, tehát 
a könyv első részében hangoztatott módszeres 
elveknek gyakorlat i megvalósításai. Az első 
közülök igen szemléletesen érzékelteti, miként 
lehet a beszéd, olvasás és a fogalmazás közti 
benső kapcsolatot megértetni s a r r a tanítani, 
hogy az olvasás akkor szép, ha olyan, mint a 
szép beszéd, fogalmazni is úgy kell, ahogy szé-
pen és természetesen beszélünk. A helyesírási 
ismeretek fe lú j í tásá t célzó tervezet igen helye-
sen gyakorlati alapon dolgozza föl az anyagot 
s igen figyelemreméltó benne, hogy az í rásra 

vonatkozó szabályt felidézi, tehát míg egyfelől 
a helyesírást tudatosí t ja , másfelől a nyelvi 
magyarázatok körében tanul taka t ismétli és a 
helyesírásban alkalmazza, tehát a kettőt össze-
kapcsolja. Igen érdekes az áll í tmányról szóló 
tervezet, amelyben az ál l í tmányok kihagyásá-
val, majd behelyezésével érzékíti meg az állít-
mánynak a mondatban való fontos szerepét. E z 
a tervezet is jellegzetesen igazolja, hogy a ta r -
ta lmi vizsgálatnak kell előtérben lennie s csak 
aztán kerülhet a sor az alaki vizsgálatra. Épp-
ily tanulságos és szemléletes az alanyról szóló 
tervezet is. A ra jz ró l való fogalmazást is bele-
vonja a nyelvi magyarázatok körébe, a több-
alanyú és á l l í tmányú mondatok indukciós 
anyagát egy kedves tárgyú ra j z alapján fogal-
mazzák meg a tanulók. A tervezetek közt a r ra 
is találunk példát, miként lehet a tanulók fo-
galmazványát. a lapul venni a fontosabb helyes-
í rási esetek gyakorlására . A mondat tárgyáról 
szóló tanítás körében alkalmat talál a szóele-
mek szemléltetésére is azonfelül, hogy a t á rgy 
fogalmát és beszédbeli szerepét világosan ál-
l í t j a újból a tanulók elé. 

A következő tervezetek a határozók külön-
böző fa ja i t t á rgya l ják . Nagyon helyesen csak 
az öt főfa j tá t ölelik föl. Nincs is szüksége a 
népiskolai tanulónak a sokféle határozó meg-
különböztetésére. Igen gondos és nagy, ha tá-
rozott hozzáértésre vall ezekben a tervezetek-
ben az alaki vizsgálódás is, amelyekben szem-
léletes táblázatok rögzítik meg a határozók 
háromféle kifejezési módját . A begyakorlás 
mindenütt f igyelmet szentel az előforduló he-
lyesírási esetekre, sőt külön egységben dol-
gozza föl a -val, -vei és -vá, -vé ragos határo-
zókat éppen a helyesírás érdekében, mivelhogy 
e ragok kezdő hangzója a tővégi mássalhang-
zóhoz teljesen hasonul, illetőleg pótló nyújtás 
lép fel a tővégi mássalhangzónál. Nagyon he-
lyesen ennek a begyakorlására külön tanítási 
órát fordít, ezzel is igazolva azt a tételt, hogy 
a helyesírás e lsa já t í t ta tásának főelve a gya-
korlás. A határozókról tanul tak megrögzítésére 
és alkalmazására több félórát kíván a szerző 
fordítani. Igen szemléletesen muta t ja be az 
egyik tervezet, miként lehet a gyakrabban 
használt határozóragokat, névutókat és ha tá-
rozószókat csoportosítani. E g y másik olvas-
mányok szövegének elemzésével gyakorolja a 
határozófajok felismerését, ami nagy mérték-
ben hozzájárul a határozók használatának tuda-
tosításához, egy harmadik pedig arra muta t 
példát, hogy a határozóknak fogalmazványban 
való alkalmazásával hogyan lehet ellenőrizni a 
tanulók tudatos nyelvhasználatát s egyúttal a 
határozók használatának készségét fogalmazás 
ú t j á n is fejleszteni. A fogalmazáshoz az anya-
got egy ötletes kép is (a taní tó rajza) szolgál-
ta tha t ja , amint a tervezetben láthat juk. 

Több tervezet foglalkozik a beszédben oly-
annyira fontos jelzővel, amely előfordult m á r 
a IV. osztály anyagában is, de az V. osztály-
ban lesz teljessé, amit e mondatrészről tudni 
kell. A fe lú j í tás t sem végzi Drozdy egyszerű 
ismétléssel, hanem úgy vezeti a tanulókat , 



785 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 

68. ÉVF. 

hogy maguk érezzék mondataik jelzővel való 
kibővítésének szükségét, miközben a lka lma 
nyílik a tanulók szókincsének gyarapí tására és 
annak lehetőségére is, hogy több jelző közül a 
legodaillőbbet illesszék a mondatba. Elmélyíté-
sül és gyakorlásul külön félórában fogalmaz-
nak a tanulók, ami a jelző tudatos használatá-
nak gyakorlására szolgál. Igen szemléletesek a 
számnévi és birtokos jelzőről szóló tanítások is. 

A következő tanítási tervezetek az V. osztály 
ú j anyagát : a-4 összetett mondat fogalmát, m a j d 
a mellérendelő összetételű mondatok f a j a i t dol-

Mutatvdny Drozdy Gyula : 
,,Helyesírás és nyelvi magyarázatok 
az V—VI. osztályban" című vezér-
könyvéből. (Megjelent a Népiskolai 
Egységes Vezérkönyvek sorozatában.) 

gozzák fel. Meglepő egyszerűséggel és világos-
sággal vezeti r á a tanulókat az összetett mon-
dat keletkezésére s annak lényegére. Éppi ly 
világos és egyszerű a mellérendelt mondatok 
egyes f a j a inak megismertetése, a mondatok, 
kötőszók mezőkbe foglalása pedig szemléletessé, 
teljesen átlátszóvá teszi az összetett mondat 
szerkezetét. E tervezetek egyút ta l jellegzetes 
példái annak, hogy csupán a tartalmi vizsgá-
lódás lehet a lap ja a nyelvjelenség megértésé-
nek, nem pedig a nyelvtani formulák. — Több 
tervezet foglalkozik ezután az igével s mind-
azt, amit a tudatos nyelvhasználat érdekében 
az igéről tudni kell, változatosan, leleménye-
sen ál l í t ja a tanulók elé. Sohasem, válik unal-
massá, a tanulók gondolkodását állandóan 
ébrentar t ja s észrevétlenül ingerli az önálló 
tevékenységre. Mi értéke van az öntevékeny-
séggel szerzett ismeretnek, azt alig kell ma-
gyarázgatni. Az igeragozásban oly gyakran je-
lentkező hasonulás, összeolvadás jelenségeinek 
halmazában biztos áttekintéssel i r ány í tga t ja - a 
tanulót a szóelemző helyesírás ú t j á r a s látás-
sal, hallással, leírással is ú j r a meg ú j r a erő-
sítgeti a helyesírás biztosságát. Rászoktat ja a 
tanulókat, hogy ingadozás esetében bontsák 
szét a szót, hogy a szóelemek felismerése el-
oszlathassa a helyes le í rásra vonatkozó kétsé-
geiket. A szűkebb értelemben vett nyelvi ma-
gyarázatokat tartalmazó tervezetek közé he-
lyesírási gyakorlatokkal, szövegelemzésekkel 

foglalkozó tervezetek ékelődtek s így rendkí-
vül változatos lesz a taní tás menete, egy-egy 
tanítási egység sokoldalú megvilágítást nyer s 
az ú j körülmények közt megjelenő ugyanazon 
ismeret egyre jobban megrögződik a tanulók 
lelkében. Áz igéről szóló tervezetsorozat mes-
teri példát mutat a r ra , hogy a száraznak mon-
dott nyelvi magyarázatokba mennyi életet, ér-
dekességet, tanulságot, gyakorlat iasságot lehet 
belevinni. Drozdynak ez sikerül is, mer t min-
dig az lebeg szeme előtt, hogy nyelvet, nem pe-
dig nyelvtant tanít, má r pedig a nyelvben élet 

van, csak meg kell látni . S ha ezt meglát ták, 
akkor még az V. osztályban az Utasí tástól 
megkívánt rendszerezések sem válnak száraz 
nyelvtanná, amint nem lesznek ilyenné Drozdy 
tervezeteiben. 

A vezórkönyv második része (217—347. 1.) a 
VI. osztály anyagával foglalkozik. A VI . osz-
tálynak az V-éhez hasonló körültekintéssel és 
azonos szempontok szerint összeállított tan-
menete ny i t j a meg a könyvnek ezt a részét. 
A tanmenetet követi a benne fel tüntetet t taní-
tási egységeknek tervezetekben való feldolgo-
zása. Az előző osztályokban tanult anyag fel-
új í tását célozzák az első tervezetek, ma jd a VI. 
osztály ú j anyagára tér át. Az alárendelt össze-
tételű mondatok ismertetésének sorát az alanyi 
mellékmondatok (egész mondattal, külön mon-
dattal kifejezett alany) tárgyalása n y i t j a meg. 
Igen szemléletes az az eljárás, ahogy a bőví-
tett mondatból szá rmaz ta t j a a külön mondattal 
kifejezett alanyt. Világossá lesz, hogy az így 
keletkezett ú j mondat az előbbivel együt t fe-
jezi ki a gondolatot s világossá lesz az is, hogy 
az eredeti bővített s az új , alárendelő össze-
tételű mondat értelme ugyanaz. Hasonló logi-
kus e l járással s vi lágos tartalmi elemzéssel 
ismerteti meg a külön mondat a l ak jában ki-
fejezett többi mondatrészt is, tehát a tárgyi, 
jelzői, határozói mellékmondatokat. Mindenütt 
r á i r ány í t j a a figyelmet a kötőszóra, az össze-
tett mondat helyes le í rására is és ami különö-
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sen figyelemreméltó: állandóan gondja van 
arra , hogy az alárendelő összetételű mondatok 
helyes hangsúlyozására szoktassa a tanulókat, 
akik ilymódon ráeszmélnek, hogy a helyes 
hangsúlyozás a vessző helyes használatában is 
legtöbbször eligazít. 

A következő tervezetekben igen áttekinthe-
tően, a lényeges tudnivalókat kellő tömörítéssel 
összefoglalja a szótan és a mondat tan körébe 
vágó ismereteket. Ezeket követi a hangsúly 
ismertetése s nagyon helyesen a taní tás súly-
pont já t a helyes hangsúlyozás megéreztetésére 
és gyakorlására ford í t ja . Minthogy a mi nyel-
vünkben a hangsúlyos mondatrész szabályozza 
a szórendet, a hangsúlyról szóló tanításhoz 
kapcsolódik a szórend megtanítása. Ez is na-
gyon helyesen csak a legjellemzőbb sajátsá-
gokra szorítkozik, mellőzi a szórend bonyolul-
tabb eseteit. 

A rokonalakú és rokonértelmű szók tanítását 
nagyon fejlett gyakorla t i érzékkel a szókincs 
gyarapí tásának szolgálatába á l l í t ja . Nagy mű-
vészettel tudja egyszerű módon világossá tenni 
a stí lus szépítésére szolgáló szóképeket (nagyon 
helyesen csak a legérthetőbb, legegyszerűbb 
átvitelekre szorítkozik), a személyesítést, ha-
sonlatot. (Búzaszem, egy szem szőlő, a ha jó 
orra, a hegy lába, az épület homlokzata, — ug-
rál, mint a bakkecske, sötét, mint az éjtszaka 
stb.) Igen célravezető eljárás az, hogy gyűj te t i 
a költői kifejezéseket, majd ilyeneket a tanu-
lók fogalmazványaiban is alkalmaztat . 

A próza és a vers biztos kézzel vezetett 
összehasonlításából könnyen megál lapí t ta t ja a 
próza és vers közti különbséget, eszméltetve 
arra, hogy a ket tő közt a r i tmus okozza a kü-
lönbséget. 

Az írásművek szerkezetéről két tervezet szól. 
Az egyik szemléletet nyú j t olvasmányon, a má-
sik mindjár t fogalmazványban alkalmazza a 
helyes szerkezetet. A további tervezetek a köz-
életi fogalmazványok tan í tásá ra vonatkoznak. 
Ez az anyag már minden vonatkozásában az 
életnek szól, ezért valamennyit a gyakorlatias-
ságra való törekvés jellemzi. 

Az utolsó tervezet nagy íróinkról és köl-
tőinkről szól, illetőleg a népiskolában olvasott 
műveknek íróik szerint való csoportosításáról. 
Amint a szerző mondja, ez a tervezet inkább 
csak vázlat, mer t hiszen az olvasott művek a 
használt olvasókönyvek szerint változnak. 

Függelékül példatárt illesztett a könyv vé-
gére a szerző, hogy ezzel is segítségére siessen 
a kar társaknak s a helyesíráshoz, példamon-
datokhoz, elemzésekhez jól felhasználható anya-
got nyújtson. 

Örömmel üdvözöljük Drozdy Gyula legújabb 
vezérkönyvét, amely a népiskolai módszerre 
vonatkozó irodalmunknak ú jabb és igen-igen 
értékes gyarapodását jelenti . 

Melegen a j á n l j u k kar tá rsa ink figyelmébe ezt 
az ú j vezérkönyvet, amelyből népiskolai okta-
tásunkra bizonyára nagy áldás fakad. 

HADZSiAR I I R E 
Madzsar I m r e dr., tankerület i c. fő-

igazgató, egyetemi tanár, az Országos 
Közoktatásügyi Tanács t i t ká ra nyuga-
lomba vonult. A nyugalomba vonuló ne-
ves pedagógust, aki a Népiskolai Tanterv 
és Utasítások készítésében tevékeny részt 
vett, folyó évi szeptember 28-án ünnepelte 
és búcsúztatta az Országos Közoktatási 
Tanács, melynek ügyvezető alelnöke, Ke-
menes Illés a következő beszéd kíséreté-
ben búcsúzott el Madzsar Imrétől : 

Madzsar Imre 1878-ban, róm. kat . szülőktől 
született, Nagykárolyban. Édesa ty ja posta-
főtisztviselő volt. Középiskolai tanulmányait 
Nagykárolyban végezte. Nagybá ty j a Tárkányi 
Béla, a költő, meleg érdeklődéssel figyelte a 
f ia tal gyermeknek má r akkor bontakozó sok-
oldalú érdeklődését és tehetségét. Egyetemi 
tanulmányai t a budapesti tudományegyetem 
bölcsészettudományi karán végezte és itt szer-
zett 1900-ban a történelemből és la t in nyelvből 
középiskolai t anár i oklevelet. A következő év-
ben (1901) bölcsészetdoktorrá ava t ták . 

Közhivatali pá lyafu tásá t mint helyettes ta-
nár a budapesti I. ker. állami főgimnáziumban 
kezdette meg 1900-ban. I t t zaj lot t le egész ta-
n á r i működése. 1920-ban a budapest i tankerü-
leti főigazgatósághoz osztották be szolgálat-
tételre. I t t megismerte és e lsajá t í to t ta az ad-

minisztráció minden kellékét. Nemcsak h ivata-
los kötelességének felelt meg kifogástalanul, 
hanem ezen túlmenőleg számos kényes termé-
szetű megbízást is fölebbvalói teljes megelége-
désére oldott meg. Éppen az ilyen esetekben 
tanúsított nagy tapintata, a dolgok mélyére 
látó ítélőképessége indokolták meg Klebelsberg 
Kuno gróf akkori vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek azt az elhatározását, hogy az 
újonnan létesített Tankönyvügyi bizottság 
ügyeinek intézésére, mint a bizottság alelnökét, 
szolgálattételre a minisztériumba rendelte be 
(1925). I t t valóban nehéz és felelősségteljes 
munka vár t r á . Az elposványosodott tankönyv-
ügy rendezése, az összes iskolafaj ták vala-
mennyi tankönyvére k i te r jedő szigorú selejtező 
felülvizsgálat. Madzsar I m r e páratlan köteles-
ségtudással és olyfokú önfeláldozással oldotta 
meg a nehéz feladatot, hogy másfélévi műkö-
dése a szó szoros értelmében felőrölte szerve-
zetét, úgyhogy barátai unszolására megvál t a 
Tankönyvügyi Bizottság tisztétől és egész te-
vékenységét egyedül az Országos Közoktatási 
Tanács nyugodtabb mederben folyó munkála-
tainak szentelte, mint e testületnek 1925-ben 
kinevezett t i tká ra . E testület kebelében töltötte 
el most már mindvégig közhivatali pá lyá jának 
hátralévő éveit 1935. év júliusában bekövetke-
zett nyugdíjazásáig. 
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I t teni tevékenységét ugyanazok a kivételes 
tulajdonságok irányítot ták, amelyek pályájá-
nak eddigi állomásait jellemezték. A változott 
körülmények azonban gazdag egyéniségének 
ú jabb színeit t á r t ák föl. Ezek közé tartozott, 
hogy a tanácsi tárgyalások tüzében sokszor 
szenvedélyessé váló viták között sohasem vesz-
tet te el önuralmát és nyugalmát. Mindig a hi-
deg észokokra támaszkodott. Később, mikor az 
ülések és tárgyalások vezetése nagyrészt az ő 
vál lára nehezedett, minden jelenlevőt lebilin-
cselt kedves, nyá j a s modorával, igazságot ke-
reső tárgyilagosságával és nagy türelmével. 
Minden ellenvéleményt — ha nyilvánvaló téve-
désen alapult is — kifogyhatat lan türelemmel 
és megértéssel hallgatott végig. Mindenkor 
igyekezett a felszólalók gondolatmenetébe bele-
élni magát, hogy megmentsen és érvényre jut -
tasson minden értékes gondolatot, használható 
javaslatot . Tárgyilagosságára jellemző, hogy 
sohasem ragaszkodott álláspontjához, ha meg-
felelő indokokkal meg tudták győzni arról, 
hogy az ellenkező véleménynek is van jogo-
sultsága. Csendes, szerény egyénisége irtózott 
a hevesebb kirobbanásoktól és ilyenek elkerü-
lésére felfogásának feláldozásával is enged-
ményt tudott tenni. Alapvető elvi kérdésekben 
azonban állhatatosan ragaszkodott meggyőző-
déséhez. 

A szervezeti szabályzat értelmében a tanácsi 
munkálatok irányítója az alelnök, de lelke, 
összetartója és szervezője a t i tkár . Madzsar 
Imre ez volt a Tanács történetének 10 eszten-
dején keresztül. Ez az évtized mozgalmasságá-
ban, a történések gazdagságában és változatos-
ságában egyedül a t refort i időszak izgalmaihoz 
hasonlítható. Akkor is, most is sorsdöntő és a 
kul túrpol i t ika magaslatain ívelő változásokon 
ment keresztül oktatásügyünk. Akkor is, most 
is az iskolaszervezés korát éltük, akkor is, most 
is nagyr nehézségek, nagy feladatok és nagy 
elvi viták közepette egy ember átfogóképes-
sége, mindenre kiterjedő figyelnie, törhetetlen 
ki tar tása és a gyermek iránti nagy szeretete 
segítette győzelemre minden kérdésben a neve-
lés érdekét. Madzsar Imre a háború utáni moz-
galmas kor K á r m á n j á n a k tekinthető. 

Madzsar Imre kezenyoma és lelkének bélye-
gei megtalálhatók az érvényben lévő összes 
iskolai tanterveinken, utasításainkon, szabály-
zatainkon, mondhat juk, egész iskolarendszerün-
kön. Az ő közreműködésével jelentek meg az 
1926. évi középiskolai tanterv az 1927. évi 
leányközépiskolai tanterv, az 1927. évi fiú-
középiskolai és 1930. évi leányközépiskolai Uta-
sítások, az 1927. évi polgári iskolai tanterv és 
utasítás, az 1926. évi középiskolai Rendtartás, 
az 1931. évi Érettségi Vizsgálati Utasítás, az 
1932. évi Népiskolai Tanterv és Utasítás, az 
1929-ben kiadott középiskolai t anár i könyvjegy-
zék, az 1930. évben megjelent középiskolai szer-
tár i útmutatás, a fiú- és leányközépiskolák és 
polgári iskolák rendkívüli tá rgyai ró l szóló 
1929. és 1928. évi szabályrendeletek, a kisded-
óvónőképző-intézetek 1926. évi tanterve, a ta-

nítóképző-intézetek rendtar tása . Tevékeny részt 
vett a fiúközépiskoláról szóló 1924. évi X I . t.-c., 
a leányközépiskoláról szóló 1926. évi X X I V . 
t.-c., a polgári iskoláról szóló 1927. évi X I I . t.-c., 
a tankötelezettség meghosszabbításáról szóló 
1929. évi törvényjavaslat , a középiskoláról szóló 
1934. évi XI . t.-c., a tanügyi közigazgatás át-
szervezéséről szóló 1935. évi VI. t.-c. megszer-
kesztésében. 

Ez a széles skálán mozgó és minden esetben 

Madzsar Imre 

feltétlenül megbízható tevékenység szükség-
képen maga után vonta a felsőbb hatóság el-
ismerését. Ennek az elismerésnek külső meg-
nyilvánulásai egymást követték. Még a főigaz-
gatóságon tel jesí tet t szolgálata során kapta 
(1924) a középiskolai igazgatói címet, amelyet 
két év múlva a tankerületi királyi főigazgatói 
cím és 1927-ben a középiskolai igazgatók lét-
számában az V. fizetési osztályba való kineve-
zés követett. De mindezeknél sokkal jobban ki-
tüntette őt feletteseinek bizalma, amely több 
esetben kényres, sok tapinta tot kívánó felada-
tok megoldását ruházta rá. 

Egyoldalú volna azonban Madzsar Imre képe, 
ha csak a hivatalnokot t á r n á elénk. Azt lehetne 
mondani, hogy Madzsar I m r e a szó nemes ér-
telmében vett kettős életet folytatott. Délelőt-
tönkint ós az Országos Közoktatási Tanács 
délutáni ülésein mintaszerű pontossággal töl-
tötte be hivatal i teendőit, a fennmaradó idő-
ben pedig magábazárkózva a tudománynak élt. 
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Mondhatni, hogy nemcsak rajongója, hanem 
szerelmese volt az elmélyedő, kontemplativ ku-
tatásnak. Tudományos ha j lama elsősorban, a 
történeti kutatások felé i rányí tot ta tevékeny-
ségét. Eleinte történetelméleti, ma jd az Árpád-
házi királyok korára vonatkozó, főleg forrás-
kr i t ikai munkákat ír t . (Adatok Forgách P. kor-
történelméhez, Lamprecht K. történetelmélete, 
Egyének és tömegek a történelemben, Szent 
Gellért nagyobb legendája.) Később, amikor az 
Országos Közoktatási Tanács tanácskozásain 
kezdett résztvenni, a tör ténet taní tás methodo-
lógiájával kezdett foglalkozni. (Történettanítás 
és szociológia, A történettanítás re fo rmja , 
A történettanítás előkészítése, Történelmi Sze-
mináriumok.) Midőn közvetlenebbül kapcsoló-
dott be a tanügyi közigazgatásba, idevágó tör-
téneti kérdések izgatták fantáziá já t . (Budapest 
legrégibb iskolái, Első tankerület i beosztásunk, 
Vörös Antal, Az elemi oktatás fővárosunkban 
a török kiűzése után. A budai jezsuita akadé-
mia története, A közoktatás ügye fővárosunk 
területén a török uralom alatt.) Majd filozófiai 
magaslatokra emelkedett és az „idő szemlélte-
tése" a testek elválaszthatatlanságának, illető-
leg kölcsönös összefüggésének, a nemzedék-
elméletnek kérdései foglalkoztatták. P á l y á j a 
végén az írás és olvasás lélektani jelenségei 
fogták meg lenyűgözhetetlen erővel lelkét és 
már alig várta — amit mások halálos ítéletnek 

tar tanak — a nyugdíjazását , hogy bevonulhas-
son a népiskola padja i közé és a gyermek sze-
retetén felnövekedett lelke itt figyeli meg a 
gyermek életének első és talán legnehezebb 
kulturális tevékenységét, a betűvetés és az 
olvasás megtanulásának nehéz munká já t . Az 
aranyveretű pedagóguslélek nem tagadta meg 
magát: az iskolában kezdte és az iskolában 
akar ja végezni nagyér tékű tevékenységét. 

Tudományos munkásságát is külső elismerés 
kíséri. Előbb a Pázmány Péter Tudományegye-
tem magántanára , ma jd c. nyilvános rend-
kívüli t a n á r a lesz, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagjainak, a Szent I s tván Aka-
démia rendes tag ja inak sorába választja. Ami-
lyen becsületes pontossággal végezte hivatalos 
teendőit, olyan nagy örömmel várta, sőt szinte 
siettette azt az időpontot, amikor végre fel-
szabadulva minden kötelezettség alól, lelkét oly 
célok felé i rányí tha t ja , amelyek nem múló 
jelentőségűek, hanem a tudományosság magas 
bércei felé vezetnek. E szép lélek még végtelen 
sok rezdülése van h iva tva visszhangot kelteni 
a tudomány csarnokaiban és a tiszteletet pa-
rancsoló ősz hajszálak tövében szakadatlanul 
dörömbölő gondolatok nem hiába követelnek 
kiutat a koponya szűk falai közül. Van mit 
mondaniok! Szíves szeretettel kér jük a jó Is-
tent, hogy még sokszor és sokat mondjanak 
nekünk! 

N4GYM4GYARORSÍZÁC} IVEMXETISÉGI 
HÉl'OKTATÁSÁSAK TÖRVÉNYHOZÁSI 

HWj a b á l y o z á h a 
Irta : Dr. OLAY F E R E N C 

Mint a nemzetiségi kérdést általában, úgy 
annak kimagasló jelentőségű részét, a nemzeti-
ségi népoktatást, a vi lágháborút megelőző idők-
ben is a magyar törvények kimerítően és az 
akkori világviszonylatot meghaladó mértékben 
szabályozták. A művelt államok nagy részének 
hasonló törvénykezését alaposan szemügyre 
véve, ezt a megállapítást igen könnyen ellen-
őrizhet jük is. 

Rátérve most már a vi lágháború előtti ma-
gya r viszonyok vizsgálatára, azt lát juk, hogy 
a magyarországi nemzetiségi népiskolák nyelv-
használatát az 1918. évi összeomlásig különösen 
a nemzetiségi (1868 : XLIV.), a népoktatási 
(1868 : XXXVII I . ) és a nem állami elemi nép-
iskolákról (1907 : XXVII . ) szóló törvénycikkek 
szabályozták. 

A magyar közoktatásügyi a laptörvény: az 
1868. évi X X X V I I I . t.-c. nem te t te magáévá az 
állami oktatás elvét, mert a kötelező oktatáson 
kívül a legteljesebb szabadságot biztosította 
azzal a rendelkezéssel, hogy az ország minden 
községe, bevett vagy elismert vallásfelekezete, 
tá rsu la ta vagy magánszemélye szabadon léte-
síthet és fenntar tha t iskolákat anélkül, hogy 
a taní tás nyelvének szabad megvalósítását kor-
látozná. Így tehát a törvény szerint — amely 
ma is érvényben van — minden nemzetiség 

szabadon használhat ja anyanyelvét iskoláiban 
tanítási nyelvként a magyar nyelv — termé-
szetszerű — kötelező oktatásának feltétele mel-
lett. Nemzetiségeink xigy a múltban, mint je-
lenleg is teljes mértékben és háborí ta t lanul él-
nek c jogaikkal, sőt annak igénybevétele kap-
csán tekintélyes összeget kitevő állami és köz-
ségi támogatás t vet tek és vesznek igénybe. 
Például szolgáljon erre, hogy az utolsó békeév 
3321 wem-magyar taní tás i nyelvű — nemzeti-
ségi — iskolája közül 2048 iskola kért és része-
sült 2,615.000 aranykorona (3,029.570) állam-
segélyben! (1480 román, 307 tót, 182 német, 40 
rutén, 31 szerb, 3 vend és 2 cseh iskola.) 

Visszatérve mármost az előbb felsorolt nem-
zetiségi vonatkozású törvényekre, megállapít-
juk, hogy7 ezek értelmében a felekezeti iskola-
fenntar tók joga volt, hogy az általuk fenntar-
tott iskolák tanítási nyelvét „tetszés szerint" 
megállapítsák. (1868. évi XLIV. t.-c. 14. %-&.) 
A községek pedig köteleztettek ar ra , hogy a 
népoktatásnak az anyanyelven való ellátásáról 
— még kisebbszámú tanulók anyanyelvének 
taní tásáról is — gondoskodjanak. (1868. évi 
X X X V I I I . t.-c. 58. §-a.) 

A nemzetiségi törvény is rendelkezett a r ra 
nézve, hogy a nagyobb, zárt egységekben 
együttélő nemzetiségek az általuk lakott vidék 
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közelében anyanyelvükön nyerhessenek kikép-
zést, (1868. és X L I V . t.-c. 17. §-a.) 

A magyarság- ellen áskálódók nem tudnak 
egy esetre sem hivatkozni, hogy a magyar kor-
mányok a fenntar tó helyett állapították volna 
meg valamely iskola taní tás i nyelvét s hogy a 
vallásfelekezetek önkormányzatába beleavat-
koztak volna. Az iskola fenntar tó jának minden 
joga meg volt ar ra , hogy a k á r teljesen, aká r 
részben a nemzetiségi anyanyelvét állapítsa 
meg iskolája tannyelvéül. E jogot csak az 1907. 
évi XXVII . t.-c. 18. §-a ha tá ro l ta körül annyi-
ban, hogyha valamely felekezeti elemi iskolá-
nak tanítási nyelve a törvény életbeléptetése-
kor magyar volt, azon vál toztatni nem lehetett. 

Ezek a törvényes intézkedések tehát alkal-
masak arra, hogy a nemzetiségek méltányos 
igényeit az oktatásügy terén érvényesítsék. Az 
erőszakos magyarosí tás i rányzatos és félre-
vezetésre alkalmas vádaskodói ezzel szemben 
azzal szoktak érvelni, hogy a magyar kormá-
nyok e törvényeket nem ha j to t t ák végre s a 
nem-magyarok oktatásügyét erőszakkal nyom-
ták el és ilymódon folyta t ták az elmagyarosí-
tást . 

Mélyére tekintve ennek a vádnak, a valóság-
ban azt lá tha t juk , hogy nemcsak nem folyt erő-
szakos elmagyarosítás, de legtöbbször maguk a 
nem-magyar szülők ju tot tak a r r a a nagyon is 
érthető belátásra, hogy gyermekeiknek szüksé-
gük van a magya r nyelv ismeretére, ha az élet-
ben érvényesülni kívánnak. A magyar tan-
nyelvű állami iskolákat tehát maga a lakosság 
szorgalmazta. Főleg a német, rutén és tót né-
pesség jutot t magától erre a belátásra. Már-
pedig hogy ez így volt, annak számtalan bizo-
nyítékával szolgálhatunk még Magyarország 
1920. évi szétdarabolását követő évekből is. 
A csehek ál ta l elszakított területen gyakor i 
eset volt az, hogy a tót lakosság ragaszkodott 
a magyarnyelvű oktatás további fenntartásá-
hoz. Például a 85%-os tót többségű Elecskén 
a magyar iskola megszüntetésekor a tót szülők 
a r r a kérték a tanítót, hogy külön díjazás elle-
nében magánúton tanítsa magyarul gyerme-
keiket. Abaújnádasdon, ahol a lakosság* 40%-a 
magyar és 56%-a tót, cseh taní tót akartak meg-
választani, aminek a tótok ellene szegültek s 
emiat t az 1920/21. tanévben nem is volt tanítás. 
A szatmármegyei, bácskai, temesvári németek 
a magyar ura lom megszűnte u tán is gyerme-
keik magyar oktatását szorgalmazták a román 
hatóságok minden erőszakoskodása és üldözése 
ellenére is. Sőt a szatmármegyei községek 
„visszanémetesítése" érdekében a külföldi né-
metség segítségével (Gauamt) folyamatba te t t 
román hatósági intézkedésekkel szemben már 
másfél évtizede küzdenek ezek a magyar ja ink . 
A szerb megszállás alat t három éven át tar-
tottak ki a horvátok a magya r oktatási nyelv 
mellett, a balkáni mentali tás minden parancsá-
val és fenyegetésével szemben. 

Az erőszakos magyarosí tás könnyelmű és "va-
lótlan áll í tásával szemben még csak néhány 
példát ragadunk ki. A 200.000 főnyi erdélyi 
szászság 254 elemi, 7 polgári, 2 reáliskolája és 

7 gimnáziuma és a magyarországi egész német 
lakosság 447 elemi iskolája, — a görög keleti 
szerbek !̂58 elemi, 3 polgár i iskolája, 1 gimná-
ziuma és 2 tanítóképző-intézete, — a görög ke-
leti és katol ikus románok 2170 elemi iskolájuk-
kal, 8 tanító- és tanítónőképző-intézetükkel, 
6 középiskolájukkal, 1 felső kereskedelmi isko-
lájukkal , 3 iparostanonciskolájukkal, 2 bába-
képző-intézetükkel, 4 polgári leányiskolájukkal, 
1 ipari és háztartási iskolájukkal v á j j o n a ma-
gyarság erőszakosságát igazolják-e1? Továbbá 
magyar erőszakosság megnyi lvánulása volt-e 
az, hogy a törvény ellenére, amely szerint az 
ország minden tanulójának az ál lamnyelvet 
annyira meg kellett tanulnia , hogy m a g á t azon 
megértetni tudja, a 267.000 román iskolásgyer-
meknek csak 18-4%-a tudott 100%-a helyett 
többé-kevésbbé magyarul1? 

Az előadottakból is l á tha t juk tehát, hogy a 
vi lágháború befejezését megelőző korszak nem-
zetiségi népoktatási viszonyai távolról sem vol-
tak olyanok, mint azt az alaptalanul izgatók 
hirdet ték s hirdetik m a is. Törvényeink meg-
adták a módot és lehetőséget ahhoz, hogy a 
nemzetiségek gyermekeiket saját anya nyelvü-
kön oktathassák, sőt e céljuk eléréséhez még 
tetemes államsegélyben is részesültek. A század 
vége felé mindjobban felizgatott nemzetiségek 
azonban biztosított jogaikkal úgy a k a r t a k élni 
és — sa jnos — gyakran éltek el, hogy — mint 
lát tuk — még az állam nyelvét sem taní tot ták 
abban a legcsekélyebb mértékben, amin t ezt 
nemcsak sa já t jól felfogott érdekük, hanem ha-
zájuk érdeke és nemzeti léte megkívánta és 
szükségessé tette. Sőt még azt is nyugodtan 
á l l í that juk, hogy oly lehetőségek vol tak törvé-
nyesen biztosítva számukra, aminőket sem 
akkor, még kevésbbé a vi lágháború u t án i idő-
ben egyetlen állam sem biztosított jobban, — 
maguk az utódállamok pedig — amelyeknek 
uralkodó népeivé vál tak volt nemzetiségeink — 
mind a ma i napig távol állnak attól, hogy a 
kisebbséggé lett magyarsággal hasonlóképen 
bán janak el. 

Az elvakult anyai szeretet több embert tett 
tönkre, mint a legveszedelmesebb gyermek-
betegség. (O. v. Leixner, Aus meinem Zettel-
kasten.) 

A gyermekeknek nem az arany, ezüst s egyéb 
kincsek sokaságát, hanem az erények szeretetét 
kell hagynunk. (Plato, De legibus.) 

* 

Durvaság durvaságot, szelíd bánásmód pedig 
szelídséget szül. A gyermekek, kikkel szívtele-
nül bánnak, könyörtelenek lesznek. (Spencer H„ 
Nevelés.) 

Csak a dolgos emberek vidámak, békések és 
jók. (B. Auerbach, Schwarzwälder Dorfgeschich-
ten.) 

* 

A ház legértékesebb ékszere a jólnevelt gyer-
mek. (Kornmann, Maximen.) 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

Természetrajz-gazdaságtan tanítás 
a I I I - I V . osztályban 

— Drozdy Gyulának a debreceni tanítói tan-
folyamon tartott - előadása nyomán. — 

írta: GERGELY I L O N A 

Nyári forrósággal süt még a nap, de a gyer-
mekek már szőlőt hoznak tízóraira. Év elején 
vagyunk. Ilyenkor minden újdonság a kicsi-
nyeknek, még az is, amit már régen ismernek. 
Örülnek a tábla fr iss vonatozásának, körül-
uj jongják a faliórát és illedelmesen bemutat-
koznak az új, komoly, fekete állótáblának. 

A sarokba egy gyökeres kukoricanövényt ál-
lítottam. Félszemmel figyelem az érkező gyer-
mekeket: mit szólnak hozzá? Hát, a legtöbb 
bizony semmit. Ránéznek és közömbösen men-
nek el mellette. Végre Magda és Irén megálla-
nak előtte. 

— Kukorica! — ál lapí t ja meg az egyik. 
— Én már láttam ennél nagyobbat is, — fe-

leli rá a társa. Magda Sári elé siet. 
— Ma a kukoricáról fogunk tanulni! — új-

ságolja. Sári egykedvűen pillant a sarok felé, 
aztán az ú j metszett képeit mutogatja. A kuko-
ricára rá se hederítenek többé. Vájjon ilyen 
semmibe veszik majd óra után is?! Nagy kedv-
vel fogok a tanításhoz. 

A kukorica. 
I. Hangulatkeltés. 

— Egy szegény emberről mesélek, gyermekek, 
akit nagy öröm ért. Szép darab földet örökölt. 
Két nagy fia boldogan kezdett tervezgetni: 
„Eladjuk a földet, mert bizony sok mindenre 
kell a pénz!" — „Jobb lesz, ha a legfinomabb 
földiepret termeljük benne!" — mondotta a má-
sik. S egy cseppet sem voltak megelégedve, 
mikor az apjuk kijelentette, hogy a földet 
kukoricatermelésre fogja használni. Gyerme-
kek! Mit gondoltok, az édesapának, vagy a fiúk-
nak volt-e igaza? (—) No lám, ti sem vagytok 
egy véleményen. 

Problémaszerű célkitűzés. — Ismerkedjünk 
meg, gyermekek, a kukoricával, hogy azután 
biztosan megállapíthassuk, érdemes-e a termesz-
tésével foglalkozni. 

Áthajlás. — Mosolyogtok. Látom a szemetek-
ből, hogy azt gondoljátok: „Hiszen ismerjük 
mi a kukoricát!" 
II. Tárgyalás. 

— Lássuk hát! Ki mit tud róla? (S most jön-
nek az eddigi tapasztalatok. Ezek teljesen rend-
szertelen beszámolások. Az egyik a pattogóról 
beszél, a másik a kukoricakapálásról. A liba 
tömése is szóba kerül s visszagondolunk a 
csemegetengeri finom ízére. De nem baj. Csak 
hadd beszéljenek bájos közvetlenséggel, össze-
vissza, az én dolgom lesz a rendszerezés.) 

Rendszerezés. — Igen, elég sokat beszéltetek 
a kukoricáról,.de azt egyikőtök sem említette, 

hogy tavasszal a kukorica egy részét miért 
viszi ki a gazda a földre? (—) 

Vetése. — Hogyan ültetik, vetik? Te láttad 
már? Vedd azt a kapát és mutasd meg, te hogy 
vetnéd el? (Utánzó mozgás.) — Nézzétek, jól 
csinálja? (—) De hát nem láttátok?! Véletlenül 
három-négy szemet is tett egy fészekbe! — Nem 
véletlenül, I lus néni, azt úgy is kell! — Miért? 
(Csodálkozom. S következik a buzgó magyará-
zat.) — Azért, mert lehet, hogy az egyik nem 
kel ki, a másikat meg a féreg rágja el, hát 
hogy maradjon is. — Igen? S ha mind a három 
szál kukorica kibúvik? — Akkor kettőt kihúz-
nak s másfelé ültetik, — mondja Magda. (Tár-
sai mind egyszerre szeretnék magyarázni a kis 
tudatlannak, hogy a kihúzott szálaknak mái-
bizony csak az állatok örülnek, az én dolgom 
a rend fenntartása, majd a további irányítás.) 

Gyökere. — Hát benn van a kicsi kukorica-
szem a földben. Vájjon mi mindent gondolhat 
ott, a sötétben? — Az előbb még a nap sütött 
rám. Most meg minden tiszta fekete körülöt-
t e m . . . — Milyen sötét van! — Vájjon hova 
kerültem? — Fél szegény kis szemecske. Gyor-
san meg is kapaszkodik. — Gyökeret ereszt! 
— Igen. Nézzétek meg jól ennek a kuko-
ricának a gyökerét s mondjátok, hogyan raj-
zoljam? (A gyermekek megfigyelései alapján 
rajzolom a gyökeret s közben kérdezem): 
— Miért jó, hogy gyökere van a kukoricá-
nak? (—) — Nem is fél már a kis szem. 
Kíváncsian gondolja: „Vájjon mi lehet oda-
fönn?" S egyszer csak kidugja kicsi fejecs-
kéjét a barna földből. (Rajz.) — Most gondol-
játok azt, hogy ti vagytok a kukoricanövény 
helyében. Váj jon mit érez, mit gondolhat a kis 
növény, mikor először néz körül a világban? 
— De szép itt minden! — Milyen kék az ég! 
— Nini! Mennyi kis társam van! — Óh, de jó 
melegen süt a nap! — Igen, biztosan ilyeneket 
gondol s mintha napról-napra kíváncsibb volna, 
úgy ágaskodik. (Miért mondom ezt?) 

Nagysága. — Milyen nagyra nő? Láttatok 
ennél magasabb kukoricát is? Mekkora volt? 
(—) — Most lerajzolom, gyermekek, a kukori-
cát úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla. (Szí-
nes krétával gyorsan felvázolom a bütykös 
szárát. Aztán nézem a rajzot.) — Hm. Mintha 
nem hasonlítana ez a ra jz a kukoricához. . . 
— Persze hogy nem, — mosolyognak. 

Levelek. — Tessék felrajzolni a leveleket is! 
— S hova? — Oda, ahol azok a vastagodások 
vannak a száron, — mondják. - A bütyköket 
gondoljátok? (Használom s fel is írom a he-
lyes elnevezést és a gyermekek megfigyelésére 
támaszkodva rajzolom a leveleket, miközben 
beszélünk a levelek színéről és nagyságáról.) 
— Mit gondoltok, gyermekek, véletlenül rajzol-
tam így, hogy a levelek körülfogják a szára-
kat? (—) — Miért jó, hogy így nőnek a kuko-
rica levelei? Képzeljétek el, hogy zuhog az eső. 
Olyankor minden levél egy-egy kis csatorna. 
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Miér t ! — Mert levezetik a vizet, le, egészen a 
gyökérhez! — örülnek a felfedezésnek. 

Igényei. — L á t j á t o k ! Abból, hogy Isten így 
teremtette a kukoricát, megtudtunk valamit 
ennek a növénynek a természetéről. — Szereti 
az esőt! — Bizony! Örül, ha lá t ja a fellegeket. 
De éppen úgy örül, ha kapás embert lát. 
Miér t ! (—) — Most képzeljük azt, gyermekek, 
hogy ti mind kukoricák vagytok, én pedig egy 
kapás ember. Messziről megláttok engem. Be-
szélgessetek egymással! — Nini! Jön a gazdánk! 
— Hej, ránk is fér már egy kis kapálás! — J a j , 
én félek! — Ugyan, te kis szamár! Hát az a 
munkás csak jót akar! Megpuhí t ja a földet s 
ma jd meglátod, mennyivel hamarább leszivá-
rog gyökeredhez a víz! — Jól van, kislányok. 
Megtudtuk, hogy elég a kukorica fejlődéséhez, 
ha esik az eső és ha jól megkapálják. — Nem 
elég! A napot is szereti! — Bizony, ha nem 
sütne rá a nap, nem tudna kifejlődni a v i rága 
sem. 

Virágzata. — Há t van a kukoricának vi rága 
is? (—) — Gyere ki, mutasd meg, hova rajzol-
j a m ! Milyen színű krétával? (—) — Hasonlít-
sátok össze a tul ipán v i rág jáva l ! — Óh, a tuli-
pán gyönyörű, de a kukorica virága nem szép! 
— hangzik a gyors ítélet. — Nem szép?! — cso-
dálkozom. — De hiszen ez is virág! •— Minden 
v i rág szép! — Nekem is tetszik, csak egy kicsit 
olyan egyszerű. — Ezt is Isten teremtette! — 
jelentkeznek a pártfogók. — Igazatok van, 
gyermekek. Lát já tok , én nem is azt mondtam, 
hogy a két v i rág szépségét hasonlítsátok össze. 
(A gyermekek megértik s rögtön buzgón ma-
gyarázzák): — A tulipán szárán csak egy vi-
rág van, a kukoricáén sok kis virág van egy-
más mellett. — Azért azt mondjuk, hogy „vi-
rágzat" — ju t eszébe az elnevezés a IV. osz-
tályos Mancinak. — Igazad van, Manci. Még 
pedig az ilyen vi rágzatra azt mondjuk, hogy 
„buga". (Felírom.) A IV. osztályosok már jól 
tudják, hogy miért van szüksége minden nö-
vénynek vi rágra . — A virágból lesz a ter-
més! — mondják. — Szóval a kukorica vi rág-
jából i s . . . ( . . . t e rmés lesz, egészítik ki a gyer-
mekek). — Űgy? De én még sohasem lá t t am itt 
— a vi rágzatra mutatok — a kukoricaszár tete-
jén termést. (Egy pi l lanat ig ijedt csend van. 
Kerekre nyílt szemek csodálkoznak rám, meg 
a kukoricára. Aztán Olgi fe lugr ik: — A termés 
az itt szokott lenni! — muta t egy levél hón-
aljára.) — Bendben van, lelkem. De há t nem 
a virágból lesz a termés? (—) — Nos, figyelje-
tek jól ide, megmagyarázom. A mult órán már 
tanul tunk a virágok belsejéről. Ki mire em-
lékszik? (—) — Ha megvizsgálnánk a kukorica 
bugavirágzatát , abban csak porzókat találnánk, 
bibét nem. A selymes bibeszálak egészen más-
honnan kandikálnak elő. I t t , a levelek hónaljá-
ban, hosszú torzsán ülnek a bibés virágok. 
(Rajz.) Mik ezek a sárgás szálak? — A bibék. 
— Ilus néni, kérem, én eddig azt hittem, hogy 
ez a kukorica ha ja . — Talán játszottál is vele? 
— Belőle csináltam a babámnak a ranyha ja t . 
— Én is! — Én is! — Pedig a bibeszálakat 
nem babaha jnak teremtette ám az Isten! (—) 
— Hogy is lesz a virágból a termés? (A gyer-

mekek elmondják a beporzás lefolyását . Élén-
ken megmaradt az emlékezetükben, mert 
annakidején a v i r ág részeit megszemélyesítet-
tük, az egész beporzást pedig eljátszottak.) 
— De bizony a méhek és bogarak nemigen 
veszik észre a kukorica virágzatát! Mit gondol-
tok, miér t nem? — Egyszerű: nincs i l lata! 
— De Isten gondot visel az ő teremtményére 
s elküldi a Szélanyót, hogy segítsen a bepor-
zásnál. Hogyan? (A gyermekek magyaráza tá t 
rajzzal kísérem.) — Milyen jól van elrendezve, 
gyermekek, hogy ezek a porzós virágok van-
nak felül, a bibések pedig alul. Miér t jó ez így? 
— Mert a szél l e f ú j j a a virágport , az lefelé 
tud hullani, de fölfelé nem! — S lát játok, 
nekem most az I s ten jut eszembe. Miért? 
— Mert ő rendezett el mindent ilyen jól. 
— Gondot visel a legkisebb növényre is! 
— Az ő segítségével fejlődik ki a kukorica 
vi rágjából is a termés. Hasonlí tsuk össze a 
kukor ica termését a paradicsoméval vagy a 
szilvával! (Felmutatom a különböző termése-
ket s a gyermekek megállapít ják, hogy nem 
hasonlítanak, mert a kukorica torzsáján sor-
ban ülnek a szemek.) 

Termése. — Ti hogyan neveznétek el az ilyen 
termést? (—) (Fel írom: szemtermés.) — Mind-
já r t i lyen szép, é re t t szeme van a kukoricá-
nak? (—) — Mikor még egészen gyengeszemű 
a kukoricacső, már akkor is letördelik. Miért? 
(—) — Vájjon mi t tegyen a gazda, hogy min-
den cső kukoricája ilyen szép, egészséges le-
gyen? (—). 

Gondozása. — Ti hogyan gondoznátok a ku-
koricátokat? Hej! Ezen a nyáron is milyen 
szorgalmasan kapá lga t ták a gazdák a kukori-
cást s mégsem fej lődött szépen a termés.— Nem 
volt eső! 

Koncentráció. •— Most eszembe ju t egy köz-
mondás, gyermekek. Az emberi munkáról s az 
isteni hatalomról szól. („Emberé a munka, Is-
tené az áldás".) No, de azért most sem hiány-
zott Is ten áldása s mégis csak vol t kukorica-
szüret! Hallottatok már róla? — Én már vol-
tam is! — Akkor törik a kukoricát . — Le-
gyünk most mindannyian kukoricaszüreten! 
Dolgozzunk! (—) — S mi történik a szárral? 
— Hazaszáll í t ják a letördelt csöveket is. Akkor 
még nedves és nyers a termés. — Szárítják. 
— Kiteregetik. — Felkötözik. — Gyere, mu-
tasd meg, hogyan? (—) Nézzétek, lehúzza a 
csőről a takaróleveleket. Nem sínyli meg a 
kukorica? — Most m á r nem. Már éret t a szem, 
— Bezzeg eleinte jól fogott a zöld köpenyeg! 
— Igen, akkor védte a termést! — S a le-
hántás után egyszerűen eldobjuk a csuhát? 
(Állatok eledele.) — Nézzétek csak ezt a ko-
sárkát! — A kukorica takaróleveléből ké-
szült! — csodálkoznak. — De nemcsak kosara-
kat, hanem kerti bútorokat is fonnak a kuko-
ricacsuhából. S azalat t vígan száradba padláson 
vagy a góréban a kukorica. Azt mondtam góré. 
Ki hallott róla? Te már láttál is? Magyarázd 
el, milyen volt, hogy magunk előtt lássuk. 
Hasonlí tot t ehhez? (Rajz.) Hanem a megszárí-
tott kukoricacsövekkel dolog van még! — Le 
kell morzsolni. — De jó mulatság is az, hossztí 
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téli estéken, mikor rokonok, jó ismerősök össze-
gyűlnek s vidám tere-fere közben fejt ik a 
tengeri t . Hunyjátok be a szemeteket. Hogyan 
képzelitek el? — Körben ül a sok asszony és 
leány. — Én férfit is látok. — Dalolnak. — Az 
asztalon kalács és bor van! — No, majd 
én folytatom. Elha l lga t a dal. Most találós 
kérdéseken mulatnak. Aztán megkezdődik a 
tündérmese: „Egyszer volt, hol nem vol t . . . " 
Mind több és több lesz a csutka. Miért? (—) 
S mi történik a sok csutkával? — Tüzelésre 
használják. — Az lehet ám érdekes, gyer-
mekek, mikor a kukor ica csutkája ropog a tűz-
ban, fenn a tűzhelyen pedig ugrá lnak a sze-
mek. -— Pat togatot t k u k o r i c a . . . •— mosolyog-
nak. — De jó is lesz télen, pattogót enni! Hogy 
is kínál ják? — Fr i s s a jó, meleg pattogó! 
— Igen. S a didergő emberek örömmel veszik 
a kedves csemegét. T i is szeretitek? (—) — Én 
azt hiszem, az ál latok nem örülnének, ha min-
den kukoricából pat togót csinálnának! Miért 
nem? (—). 

Felhasználás. — L á t t a m azt is, hogy a kuko-
ricát a malomba vit ték. — Darát , lisztet őröl-
tek belőle. (Szemléltetés.) — Sőt! Még a szesz-
gyárba is szállítanak kukoricát! Vá j jon miért? 
— Szeszt készítenek belőle. — Mi mindenre le-
het há t felhasználni a kukoricát? (—). 

A probléma megoldása. — Állapítsuk meg te-
hát, hogy érdemes-e kukoricatermesztéssel fog-
lalkozni? (—)• 

Helyi vonatkoztatás. — Itt , a mi városunk 
környékén van-e sok kukoricaföld? Merre? (—). 
Hol á ru l ják helységünkben a kukoricát? (—). 
Mennyibe kerül 1 kg? S mázsájáér t mit kell 
fizetni? (—). Most örülhet az a gazda, akinek 
eladni való kukor icá ja van! De annál jobban 
kesergünk azokért a kukoricaföldekért , melye-
ket most ellenségeink bitorolnak. Hazánk me-
lyik részén vesztettünk kukoricatermő földet? 

Koncentráció. — Az erdélyi gyermekek ki-
hallgatták, hogy mit sut tog a kukor ica levele. 
Azt mondja: 

Kukorica, tejes málé. 
Nem lesz Erdély az oláhé! 

III. Összefoglalás. 
— De hogy valóban ú j r a a miénk legyen min-

den megszállott terület , dolgoznunk kell! Nek-
tek is! Mi a ti kötelességtek? (—). Igen, a figyel-
mes tanulás. Most ma jd meglátom, milyen 
figyelmesek voltatok. Próbá l juk elmondani, amit 
a kukoricáról beszéltünk, de szép rendben, a 
vetésétől a felhasználásáig. (A gyermekek fel-
vá l tva beszélnek, az elmondást pedig táblai 
rajzzal kíséri egy-egy gyermek.) — Most pedig 
gyere ki, Magda. Te leszel ez a szép, piros 
kukoricacső. Fogd a kezedbe s meséld el, mi 
minden történt veled, míg kis szemből ilyen 
nagyra fejlődtél. Mi többiek pedig kérdezges-
sünk tőle egyet-mást. (—). — Jó l van, gyer-
mekek. 

Rajz. — Rajzol játok le, ami a táblán van! 
Fogalmazás. —- Becsengetés u tán pedig ír ja-

tok egy kedves kis történetet arról , hogyan 
beszélgetett a tűzben ropogó sok kukorica-

csutka a tűzhelyen táncos lábbal pattogó sze-
mekkel? (—). (Hazafelé készülődtünk.) — Én 
nem is tudom — néztem elgondolkodva a ku-
koricanövényre —, hova dobjuk ezt a kukoricát? 

Azok a ragyogó gyermekszemek mint kedves, 
régi ismerőst, úgy simogatták végig a lankadt 
tengerit . 

— Ne dobjuk el, Ilus néni kérem. Még zöld. 
— Állítsuk ide a vederbe. Hadd csodálkozzék, 

hogy váj jon hova jutott!? 
— Milyen szomorú, szegény . . . 
Igen, a kukorica szomorú volt . De én annál 

nagyobb örömöt éreztem. Mer t ú j r a tapasz-
talhat tam, hogy a gyermeki lélek milyen cso-
dálatos, színes érzésekkel van tele, s ebből az 
érzésgazdagságból hogy besugarazzák maguk 
körül a világot. 

HAZAI É S 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Mezőgazdasági Népoktatás. Október havi szá-
mában Legyen úgy, mint régen volt címen 
vezetőcikket közöl, melyben a lap Halász Fe-
renc szellemét, az intézmény megteremtőjét 
reklamálja a mezőgazdasági szakoktatásnak, 
hogy ú j r a abban az i rányban fejlődhessék, 
amelyben a nagy pedagógus megalkotta. Külön 
cikkben Matós I s t ván az alma, körte és birs el-
tar tásáról ad szakszerű tanácsokat, Brenner 
József az iskolai kirándulásokat propagálja , 
m a j d szép cikk folytatódik a leányok lelki-
gyakorlatáról . I l lusztrál t cikk ismerteti a deb-
receni gazdasági iskola életét és tanulságos a 
dr. Székely E rnő könyvismertetése. A lap többi 
közleményei az egyesületi élettel foglalkoznak 
és a hírek rova t változatos újdonságai között 
meleg nekrológban emlékezik meg özv. Rádli 
Lajosné szül. Beér Anna nyug. gazdasági szak-
taní tónő elhunytáról , aki főképen a magyaro-
sí tás körül szerzett érdemeket. 

Magyar Iparosnevelés. A folyóirat szeptem-
ber i számában az ú j iskolai esztendőt Afra 
Nagy János vezércikke kezdi meg, melyben az 
1935. évi VT. törvénycikkel és az azzal járó vál-
tozásokkal foglalkozik. Más cikkben Schiller 
László a természettan és vegytan módszeres 
taní tásával . Cikk van az elemi iskolai tanító-
képzésről is és pedig a tanoncoktatás szem-
pontjából vizsgálva a kérdést. A pécsi iparos-
tanonciskola jubileumi kiál l í tását is t á rgya l j a 
a lap, valamint a szakirodalom, a műszerész-
i p a r kérdéseit, ismerteti az iskolai értesítőket 
s az ipari továbbképzés aktuali tásait , azon-
kívül egyéb közleményei is változatosak. 

Székelység. Októberi füzete megható tanú-
bizonysága a székely ősi erényeknek, kivált a 
hontalanság mai szomorú idején az összetar-
t ás ápolásának. Ezzel a szellemmel van tele a 
folyóirat minden közleménye, csupa érdekes 
vonatkozásokkal a székely múltból és jövő re-
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ménységekről, amelyek bennünk is élénk ér-
deklődést t a r tanak ébren székely testvéreink 
i ránt . Az októberi szám változatos tar talmából 
kiemeljük a címlap képét, P á l f f y Ferenc arc-
képét, az udvarhelyszéki székely táncosok csür-
düngölő vezetőjét, továb tá a csíki székely kró-
nika folytatását és befejezését, Vargyassy Már-
ton a székelyek eredetéről felolvasott tanulmá-
nyát és a szépvizi Bálás Béla Szittyabarátság 
című novellája, Gáspár Imrének az erdélyi 
szász papok Bem-kultuszáról írt cikke, Krüger 
Aladár és Gyergyófalvi Szakács Teréz, vala-
mint Várhelyi Székely András verse s mulat-
ságos a Góbéságok rovata. A szemle rova tban 
Hidvégi Mikó Imre gróf emlékét ú j í t j a föl a 
folyóirat s a kisebb közleményekben Tánezos 
Gábor tábornok genfi szerepléséről, Benedek 
Sándor nagy családi gyászáról, hogy hitvesét 
elvesztette és a székely szervezkedésről emlé-
kezik meg nagyon melegen s fö lhánytorgat ja 
az oláh brutali tásokat. Mellékletül székely 
hímzésmintát muta t be. 

Katholikus Tanítónők és Tanárnők Lapja. 
A katolikus pedagógiai sa j tó kisterjedelmű, de 
nagy gonddal szerkesztett folyóirata, mely 
évente nyolcszor jelenik meg. A legutóbbi szám 
közleményei is választékosak és örömmel lát-
tuk, hogy benne azok a tiszta, nemes vallás-
erkölcsi törekvések találnak hirdetőre, amelyek 
a női lélek gyöngédségével összhangzók. „Tün-
tetés a gyermek mellett" c. vezércikkét Kovács 
Sándor, az Actio Catholica országos t i tká ra 
ír ta, az Iskolai vallásos egyesületek vezetéséről 
Sajó Lujza, a Lelkigyakorlatok nagy érdemei-
ről Tóbisch I rén. A hárshegyi erdő remetéjéről 
R. N. ír t szép cikket. Folyóiratszemle, az egye-
sületi élet közleményei, az egyesület számadá-
sai egészítik ki a közleményeket. 

Magyar Ünnep. Legutóbbi száma Kiss Ká-
roly főszerkesztő és Zányi József felelős szer-
kesztő szerkesztésében nagyobbrészt az októbeV 
6-i nemzeti gyászünnep jelentőségének meg-
felelő aktuali tásokat közöl. Az ú j iskolai esz-
tendőt dr. Kisparti János kir. főigazgató kö-
szönti Kapunyitásra című lelkes cikkben, kü-
lönféle, de ugyanazon szellemű cikket í r t még 
a füzetbe Kiss Károly, dr. Gesztelyi Nagy 
László, Pajor D., Csernai M., Jójárt B. Beszé-
det és verset Zányi József, Pósa Lajos, Bálint 
Gyula, dr. Némethy S., Tóth I., Szomor J., 
Szmolnhovszki J., Tuskó D. A lap különféle 
pedagógiai pályaművekre pályadí jakat tűz ki. 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Az októberi 
szám címlapján Kufstein várának sikerült táj-
képét lá t juk, melynek emlékei között sok ma-
gyar vonatkozást ta lálhatunk, a belső oldalon 
pedig az aradi vértanuk kivégzésének gyászos 
helyét. Szép verseket í r t ebbe a számba Móra 
László, Majthényi György és Havas Is tván, 
prózai közleményei közül Tóbisch Irén, Faltys 
Hugóné, B. Takács Edit , dr. Sörös Miklósné, 
dr. Szóld En i t a elbeszélése gyönyörködtető, 
valamint szépek a közölt kézimunkaminták s 
meghat Edvi Illés Aladár festményének: Rá-
kóczi rodostói ebédlőjének reprodukciója. 

Tanítók Szövetsége. A szeptemberi és októberi 
kettős (6—7.) számban Berkényi Káro ly főszer-
kesztő a tanítókhoz intézett kiál tványszerű lel-
kes vezércikkel n y i t j a meg az ú j iskolai évet 
s ugyani lyen t á rgyú Ekamp Nándor A munka 
kezdésére című cikke. Adorjány József az ered-
ményesebb egyesületi életet, Kerék Péter az 
egységes iskolafelügyeleti utasí tást sürgeti, 
Bodócs Etelka szemrehányó cikket í r t arról, 
hogy a tanítónők miér t nem vesznek részt a 
tanítóegyesületek életében. Pathy Nagy Ernő 
az ál lástalan tanítók nehéz helyzetét ecseteli, 
Klobusiczky Kálmán a tanítók tevékenységéről 
a gazdasági életben ír cikket, a lap többi ré-
szében pedig a taní tó i szervezkedésekről, az 
egyesületi életről és a tanügyi sajtóról s a kül-
földi egyesületi életről közöl tájékoztatást . Na-
gyon szép a lapban Havas István Magyar pusz-
tán c ímű verse. Az érdekes lapszámhoz külön 
füzetben mellékletül van csatolva: Az egyete-
mes tanítószövetség munkaterve. 

A Pedagógiai Szeminárium (Üj sorozat) 
folyóiratot szeptembertől kezdve dr. Ilalten-
berger Mihály egyretemi r. tanár, igazgató, a 
Pedagógiai Szeminárium vezetője vette át, aki 
a folyóiratot öt rova tba osztotta be. Első rovat 
„Értekezések"-et, a második rovat „Mintataní-
tások"-at, a harmadik rovat „Könyv- és folyó-
iratszemlé"-t közöl, a negyedik rova t a Szemi-
nár iumi Életről számol be, az ötödik rovat a 
Fővárosi Pedagógiai Könyvtár rovata, végül 
pedig „Paedagogisches Seminar" címen a leg-
fontosabb cikkek rövid idegennyelvű kivona-
tát ad ja . A szeptemberi szám ingyen mellék 
lete: a Katonai Térképészet 75.000 iij felvéte-
léről egy kivágás: a Duna váci könyöke. 

Francia tanügyi lapokból. 

A nevelés válsága 
Mostanában a nevelés válságának idejét él-

jük, ha tudniillik vá lság alatt a vezetők kép-
telenségét ér t jük az események előrelátására és 
i rányí tására , Szülők, iskolák ta lán még soha-
sem bizonyultak oly gyöngéknek tekintélyük 
érvényreemelésében s az i f jabb nemzedék irá-
nyí tásában, mint manapság. 

H a alaposan szemügyre vesszük a dolgok 
állapotát , el kell ismernünk, hogy a f ia talság 
— még az iskolában is, de meg a részletes és 
bölcs szabályzatok ellenére is — jóformán ma-
gára van hagyatva és kitéve a véletlen esé-
lyeinek: a maga módjá ra dolgozgat, amennyi-
ben megteheti, követi hajlamait , egyszóval ön-
maga neveli magát . 

Ma nem beszélhetünk a szó igazi értelmében 
vett nevelésről, ami tudatos i rányítást , befolyá-
solást jelent. Hiszen még az ú j nevelés hívei 
sem maradhatnak a gjTermeki képességek ki-
fejlésének puszta szemlélői, bármekkora gond-
dal is igyekezzenek elkerülni, hogy a gyermeket 
előre elhatározott t ípusra formál ják ; nekik is 
azon kell lenniök, hogy meggátolják a gonosz 
ösztönök és rossz ha j lamok erőrekapását , ineg-
gyökereződését s ezzel szemben kipuhatol ják a 
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meg a fiatalokat abban a téves hitben, mintha 
már teljesen érettek volnának, mintha m á r 
világosabban látnának a hosszú tapasztalatok-
kal bíróknál, holott ezek a tapasztalatok érté-
kesebbek minden tanulásnál. 

Bővet és Claparéde ezt a jelszót í ra t ta a 
genfi J. J. Eousseau-Intézet kapujára: Discat 
a puero mag ist er (a gyermektől tanul a mes-
ter). Nos, tanul juk meg a gyermektől, hogy 
az ő igazi környezete a család s az iskola, 
nem pedig a politika, a közélet, az állami szer-
vezet. Ha mindenáron analógiát akarunk ta-
lálni a nevelés birodalmában az állami szerve-
zettel, ezt csakis az iskolai önkormányzatban 
lelhetjük meg. Ámde ez a hasonlat is csupán 
látszólagos, mert az államban a polgároknak 
nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy a 
leginkább megfelelő kormányzati formát vá-
lasszák maguknak, ellenben az iskola önkor-
mányzata megint csak nevelőmódszer, melynek 
az a rendeltetése, hogy gyakorlás útján sza-
badságra és felelősségérzetre szoktassa az i f j ú -
ságot s ezen a módon vezesse őt be a magán-
és a polgári életbe. 

Az iskolai intézményeknek pillanatra sem 
szabad megfeledkezniük arról, hogy felelősek 
növendékeiknek jövőjéért. S napjainkban mégis 
gyakran szem elől tévesztik ezt. Mint valami 
értékes zsákmányt, úgy ragadják ki az i f júsá-
got az egymás kezéből, mindenféle módon mes-
terkednek vele, hogy megnyerjék a maguk cél-
jainak: a felnőttek, a pártok a fiataloknak lel-
kei árán játsszák a maguk játékait, a nevelés-
nek helyrehozhatatlan kárára. 

jóirányú készségeket és ezeknek fejlődését moz-
dítsák elő. (Az ú j nevelés hívei és ellenfelei 
egyébként is, ha igazi nevelők és méltók erre 
a névre, csak elméletben, a vitatkozások során 
különböznek egymástól: az ellenfelek a hiva-
tásra, a tekintélyre helyezik a súlyt, a hívek 
viszont tudományos alappal bíró technika szük-
séges voltára.) 

Mi lehet e kedvezőtlen állapotnak az oka, 
ma, amikor a gyermeklélektan és a kísérleti 
pedagógia, úgy látszik, olyan tudományos 
módszereket talált, amelyek a leghatásosabb 
nevelést teszik lehetővé1? 

Nem is kell valami élesszemű megfigyelő-
képesség annak megállapításához, hogy az if jú-
ság, sőt a kicsiny gyermekek serege is, kü-
lönféle szervezetek, pártok vetélkedésének a 
tárgyává lett: bolsevikik éppúgy, mint fasisz-
ták, királypártiak mint köztársaságiak, kato-
likusok mint protestánsok, militaristák mint 
békebarátok egyaránt azon mesterkednek, hogy 
hívéül nyerjék meg és programmjuk megvaló-
sításának szolgálatába állítsák a fiatalságot. 
Ezen a módon az i f j ú sarjadék csaknem minde-
nik országban beleelegyedik a politikába, 
akarva nem akarva, szerepet játszik a közélet-
ben. Az újságok naponta hozzák a híreket if jú-
sági, sőt gyermeki szervezeteknek, tanulókörök-
nek tevékenységéről: határozatokról, igény-
támasztásokról, panaszokról, sőt itt-ott még 
terrorisztikus cselekedetekről is. És minő keve-
sen gondolnak az ily állapotok szomorú követ-
kezményeire! 

Való igaz, hogy efféle viszonyokra már a 
múltban is volt példa, de azelőtt legalább 
megvárták, míg az i f júság értelme úgy, ahogy 
megérett, ellenben ma erre sem engednek időt, 
aminek aztán az a következése, hogy a fiata-
lok egészen megittasodnak lelki vezetőiknek 
kész eszméitől, elveitől, tehát bizonyos mérték-
ben — néha erőszak alkalmazásával is — ido-
mításon esnek át. Így tehát immár nem is a 
gyermek emberi méltóságának tiszteletbentar-
tása, hanem maga a nevelés forog a kockán. 

Bizonyos hátsó gondolatnak a jelenléte ter-
mészetesen megakadályozza, hogy a nevelés 
igazi célja: az erkölcsi, szellemi, testi fejlődés 
mindenekfölött érvényesüljön. Az az i f j ú nem-
zedék, amely olyan szerepet kénytelen betöl-
teni, aminő csupán felnőtteknek való, nem 
folytat életkorának megfelelő életmódot és ezt 
a nevelése is okvetlenül megsínyli. 

A fiatalok csakhamar tudatára ébrednek 
annak, hogy tőlük bizonyos szolgálatokat vár-
nak; megérzik, hogy nevelőik bizonyos céljai-
nak megvalósításánál ők nélkülözhetetlenek: 
s ez a fölismerés megrontja lelküket, hamis 
értékelésre készteti őket s végül is azt gondol-
ják magukról, hogy ők egyenlő rangúak a fel-
nőttekkel, sőt, tán még fölöttük is állnak. 

Sok nevelő türelmesen szemléli az ifjúság-
nak ezt a magatartását, úgy vélekedve, hadd 
fejlődjék ki személyisége, szabad véleménye, 
bíráló szelleme, jogainak és kötelességeinek 
ismerete, polgári önérzete! Ez rendben is van, 
de csak azzal a föltétellel, hogy nem hagyjuk 

B. Kévorkiar, 
a Melkonian-Intézet t aná ra 
(Nikoscié, Ciprus szigetén). 

Pour l'Ére nouvelle (Párizs), 
1935 augusztus-szeptemberi szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Bárczi Gusztáv: 
Az egészségvédelmi nevelés vezérkönyve 

Ritkán jelenik meg pedagógiai irodalmunk-
nak olyan értékes kötete, mint Bárczi Gusztáv 
pedagógus-orvosnak „Az egészségvédelmi ne-
velés vezérkönyve". Égető szükség volt erre a 
könyvre, mert a népnevelésnek talán egyetlen 
területén sincsenek olyan bajok, mint éppen az 
egészséges életmódra való nevelés körül. Pedig 
nemzeti szempontból roppant fontos, hogy né-
pünket ráneveljük az egészséges életmódra, 
mert a beteg ember sorvasztja, fogyasztja, míg 
az egészséges növeli a nemzeti értékeket. 

Az egészségvédelemre és az egészséges élet-
módra való szoktatás módjairól eddig csak az 
orvosok beszéltek maguk között. Alig-alig je-
lent meg eddig erről a kérdésről könyv, amely 
azoknak szólt volna, akik hivatásszerűen fog-
lalkoznak a nép nevelésével. Ha olykor-olykor 
napvilágot is látot t egy-egy jóakaratú munka, 
csak tiszavirág volt az élete. Nem tudott gyö-
keret verni sem a népnevelők, sem pedig a nép 
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között. Talán azért, mert ezeket orvosok í r ták 
s így már lelki berendezettségüknél fogva is 
át-átesaptak az orvosi tudományba, amihez 
pedig a népnevelő nem ért, de nem is érthet. 
A népnevelőknek, tanítóknak, papoknak, jegy-
zőknek olyan könyvre, for rásmunkára van 
szükségük, mely az egészségvédelemre s az 
egészséges életmódra való neveléshez, szokta-
táshoz anyagot is, meg módszert is ad. Olyan 
könyv kellett, amely helyes ú tmutatás t ad arra 
vonatkozóan, hogy mire s hogyan tanítsuk, 
neveljük a népet, hogy egészségét meg tud ja 
védeni s egészséges életmódot tudjon követni. 

Ezek a gondolatok ju tnak eszünkbe akkor, 
mikor Bárczi Gusztáv könyvét olvasgatjuk, 
tanulmányozzuk. 

Felöleli ez a kitűnően szerkesztett könyv 
ennek a kérdésnek minden vonatkozását. Fog-
lalkozik azzal, hogy miként történjék a gyer-
mek egészséges nevelése otthon, a családban, a 
falusi és a városi iskolában. Részletesen s él-
vezetes alakban vi lágí t ja meg a magyar gyer-
mek szellemi és testi kvalitásait , az iskolás-
gyermekek táplálkozási zavarai t s mindazokat 
az egészségi vonatkozású követelményeket, 
amelyeket a falusi és városi iskolától egyaránt 
elvárhat a szülő, a társadalom, a nemzet. 

Külön fejezetben tá rgyal ja a szerző a tömeg-
tan í tás ra és nevelésre alkalmatlan tanköteles 
gyermekek speciális nevelését, tanítását és gyó-
gyítását . 

Részletesen szól arról s igen értékes útmuta-
tás t ad arra vonatkozóan, hogy a nép- és a 
középiskolákban miképen szoktassuk a gyer-
mekeket egészséges életmódra. Az „Általános 
egészségvédelmi nevelés" című fejezetben nagy 
szakértelemmel összeállított tanmenetet közöl 
a nép- és a középiskola valamennyi osztálya 
számára. Ha ezt a tanmenetet iskoláinkba kö-
vetnénk, akkor valóban eleget tennénk a Tan-
terv és Utasí tás követelményeinek. 

Igen hasznosak és értékesek a könyvnek az 
ember testéről szóló fejezetei. Ezekből világo-
san és határozottan bontakozik ki mindaz, 
amit a nevelőnek tudnia kell az ember testéről. 
Ezekben a fejezetekben nem ad sem többet, 
sem kevesebbet, mint ami a tudatos nevelői 
munkához okvetlenül szükséges. S amit mond, 
azt oly szemléltetően, olyan szuggesztív módon 
mondja, hogy az olvasó közben szinte önmagát 
vizsgálgatja. 

A „Szakvédelmi nevelés" című fejezetben 
nagy hozzáértéssel kidolgozott 66 taní tás i ter-
vezeteket és vázlatokat találunk. Ezek mind-
mind igazi értéket jelentenek. Látszik, hogy 
í rójuk nemcsak orvos, hanem tanító is, aki 
tudja , hogyan kell hozzáférni a gyermek ér-
telmi és érzelmi világához. 

A vezérkönyv ára : 8 P. Kapható: Nóvák' Ru-
dolf és Társa könyvkereskedésében, Budapest, 
Baross-u. 21. Drozdy Gyula. 

A magyar tanítóképzés és tartozékai. I r t a : 
Neményi Imre. 

Köztudomású, hogy több, mint egy évtized 
óta a magyarországi tanítóegyesületek köz-
gyűléseinek tárgysorozatában első helyen áll 

„az érettségire építet t magasabbrendű tanító-
képzés" kérdése. Foglalkozott ezzel az 1928. 
évben tar tot t Harmadik Egyetemes Tanügyi 
Kongresszus s a mult évben ta r to t t Egye-
temes Tanítói Nagygyűlés tárgysorozatának is 
ez állt homlokterében. A tanítóegyesületek 
lapjai állandóan felszínen tar to t ták és t a r t j ák 
ezt a kérdést s egyöntetűen az „érettségire 
épített magasabbrendű tanítóképzés" mellett 
foglalnak állást. Ezzel szemben a Tanítóképző-
Intézeti Tanárok Országos Egyesülete a „rá-
nevelést" t a r t j a fontosnak s a jelenlegi ötév-
folyamú tanítóképzőnek hat évfolyamra való 
emelését kívánja. A két felfogás a tárgyilagos 
érveknek egész tömegét sorakoztat ta már fel. 
Ebbe a vitába szól bele könyvével most Ne-
ményi Imre ny. ál lamti tkár , aki hosszú éveken 
át intézte a kultuszminisztériumban a tanító-
képzés ügyét. 

Aki ezt a könyvet olvassa, nyomban lát ja, 
hogy gondolkozó, hozzáértő, tisztán, világosan 
látó, nemzetét, annak közoktatási ügyét s a 
közoktatás munkásai t szerető ember írása, aki 
minden mellékérdektől mentesen boncolgatja 
ennek a kérdésnek minden vonatkozását. Sorra 
veszi s tárgyilagos, világos okfejtéssel foglal-
kozik mindazokkal az érzelmekkel, amelyet az 
„érettségire épített magasabbrendű tanítókép-
zés" hívei felszínre hoztak s a tények egész 
sorozatával, a kr is tályt isztán levezetett meg-
állapítások tömegével igazolja a „ránevelő" 
tanítóképzőnek nemzeti szempontból nélkülöz-
hetetlen előnyeit. 

A könyvnek igen értékes részletei azok, 
amelyekkel, a szerző a jelenlegi tanítóképző 
belső életének kia lakulására s annak értékeire 
muta t rá. Tudja, ismeri az értékeket, de még-
sem aka r a fejlődésben megállni, hanem a tör-
ténelmi folyamatosság szemmeltartása mellett, 
a jelenlegi öt évfolyamú tanítóképzőt hat év-
folyamúvá k ívánja fejleszteni. 

A könyvet melegen a ján l juk kar tá r sa ink szí-
ves figyelmébe. 

„Székely népballadák." Összeválogatta és ma-
gyaráz ta : Ortutay Gyula. Fametszetekkel díszí-
tette: Buday György. (A Magyar Könyvbará tok 
számára kiadta a Ki rá ly i Magya r Egyetemi 
Nyomda.) 

A székely népi ku l tú ra legszebb gyöngyeit 
gyű j tö t t e össze Or tu t ay Gyula ebben a minden 
tekintetben magas színvonalon álló, megkapó 
erejű fametszetekkel díszített kötetben. Mint 
Or tu tay mondja, a székely népballadáknak ez 
a gyűjteményes kiadása nem ú j anyag publi-
kálása, hanem az eddig végzett munka betaka-
rí tása, elrendezése k íván lenni. Ezt az elrende-
zést, összegyűjtést több szempont tette kívána-
tossá: a székely népballadák külön szépsége, 
magya r kul túránkban való nagy jelentősége 
mellett főként az, hogy ez az értékes anyag 
elszórtan, nehezen megkapható könyvekben, 
folyóiratokban lappang s a magya r irodalmi 
tudatból lassankint kiszorul. B á r nem állott 
módjában a Népra jz i Múzeum kéziratos anya-
gát, a fonográf-hengerek szövegeit is feldol-
gozni, még így is a lehető tel jességre töreke-
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dett. Éppen ezért nemcsak a kötetbe felvett 
bal ladáknak vál tozatanyagát dolgozta fel, ha-
nem mintegy függelékként a bal ladatípusok 
áttekintése után a többi, kötetekben, folyóira-
tokban megjelent bal ladákat is u ta l á s formá-
jában megemlíti, hogy így végre a székely 
népballadának fellelhető anyaga egy helyen 
legyen összegyűjtve. 

Az összegyűjtött s közreadott ötvennél több 
balladán kívül O r t u t a y Gyula könyvében érté-
kes tanulmányt is í r a népballadáról, annak 
születéséről, tulajdonságairól , változatairól s a 
nép a jkán való folytonos változásáról. Kifej t i , 
hogy a székely népballadaköltés gazdag és vál-
tozatos anyaga nem csupán sa já t gazdagságát 
dicséri, hanem egyú t t a l vallomást tesz az egy-
kori, sok szálból összeszövődött, egységes ma-
gya r népi epikáról is. Ezt az egységet és kap-
csolatot egyformán meggyőző erővel hirdetik a 
régibb stílusú népbal ladáink és az ú j a b b stílusú 
betyárbal ladák is. Egységes vérkeringés há-
lózta be és táplálta ezt a veszendő m a g y a r népi 
ku l tú r á t : az erdélyi magyarságot , székelységet, 
az idegenbe szakadt csángókat, az alföldi pa-
rasztot, a dunántúli pásztort s a rétközi pákászt. 

A népballadaköltés természete magyarázza 
azt, hogy miért éppen Erdély és a székelység 
őrizte meg leghívebben és a legszépségesebb 
formáiban népballadáinkat. A tör ténet i válto-
zások, települések, ú j civilizációs hatások sod-
rában, mint Eu rópában mindenütt, úgy Ma-
gyarországon is ezek a félreeső, nehezebben 
megközelíthető szigetek, hegyi t á j a k őrködhet-
tek a legzavarta lanabbul az élő hagyomány 
fölött. A bal ladáknak s általában a népi ha-
gyomány bárminő f a j t á inak , a mesének, hiede-
lemnek a civilizáció brutál is vál toztató erőitől 
bántat lanabb per i fé r iák lehettek őrei, mint 
Skócia, Dánia, a Färöer-szigetek, Izland, az 
Appennini- és Pireneusi-félszigetek, Bretagne, 
Erdé ly s a Balkán. Erdé ly s a székelység hü 
őrök Aroltak: népköltésünk leggazdagabb aján-
dékait mentették át az egyetemes m a g y a r kul-
t ú r a számára, egyszerre tanúskodva a tájék 
benső erőiről s a m a g y a r népi ku l tú ra régebbi 
gazdagságáról, összefüggéseiről, amelynek nyo-
mai t ma már csak elszórtan t a l á lha t juk meg. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Richard Seyfert: Naturbeobachtungsheft fiir 
Unter- und Uberstufe. (Füzet az alsó és felső 
fokon végzendő természetmegfigyelésekre.) 32 1. 
K i a d j a Erns t Wunderl ich, Leipzig. 

Már Brinkmann könyvének ismertetése során 
(lásd N. L. 18. szám) u ta l tunk a r r a az újabb 
törekvésre, amely a természetbeli megfigyelé-
seket a tanulók öntevékenysége j a v á r a igyek-
szik értékesíteni. Ugyanaz a szerző az idő-
járásbel i bejegyzésekre, egy hónap számára, 
mintalapot is közöl. Seyfer t , a ná lunk is ismert 
jeles német pedagógus, már régebben meg-
jelent és több k iadásban el ter jedt munkával 
művelte ezt a területet , a fent eml í te t t füzet-
ben, magyarázó bevezetés után, 12 hónap szá-

m á r a ad ilyen bejegyzésre a lkalmas táblázato-
ka t a következő megfigyelésekre: I. Napi be-
jegyzések: idő já rás (négyszer), légnyomás (két-
szer), hőmérséklet (kétszer), szél (négyszer). 
2. Az előbbi megfigyeléseknek havi át laga há-
romszor (1—10, 11—20, 21—31). 3. Napkelte és 
nyugta , a nappa l hossza, lá tóhatár . 4. A hold 
j á r á sa (havonként négyszer). 5. Madarak ván-
dorlása (a m a d a r a k megnevezésével). 6. Növé-
nyek fejlődése (megnevezéssel). 7. Légnyomás-
vonalak. 8. Hővonalak és hav i átlaghőmérsék-
letek. 9. Csapadékvonalak. — Mint lá tható, 
elég, sőt túlsók anyag áll rendelkezésre, ami t 
a gyakor la tban csak bölcs mérsékléssel és 
tervszerű munkamegosztással lehetne értékesí-
teni , különben az egész mozgalom túl terhe-
lésre és a többi ismeretek ( tantárgyak) hát-
térbe szorítására vezetne. k f . 

R. J. Finch: The Children of Europe. (Európa 
gyermekei.) London, Evans Brothers , évszám 
nélkül, 175 lap. 

Ennek a könyvnek szerzője kedves és eredeti 
ötletet igyekszik megvalósí tani: Európa ál la-
mainak gyermekt ípusai t i smertet i írásban és 
képben eredeti otthonukban, fa lus i foglalkozá-
saik, munká juk és játékaik közepette és ezzel 
mintegy eleget tesz a ma homloktérben ál ló 
nemzetközi vonatkozásoknak. „Valóságos tör-
ténetek ezek — úgymond —, élő emberek be-
szélnek és cselekszenek itt igazi jellemük fel-
tüntetésével. Ezek a képekkel átszőtt történet-
kék telítve vannak idegen országok színeivel 
és légkörével, ami a gyermekek képzeletét meg-
r a g a d j a és a r r a képesíti őket, hogy megérez-
zék a földrajz romant ikájá t ." 

A szerző 25, egyenként néhány lapra t e r j edő 
elbeszélésben, megannyi pil lanatfelvételben vo-
nu l ta t fel egy-egy nemzetbeli falusi gyermek-
pár t , f iút-leánykát, egyszerű, fel fogásukhoz al-
kalmazot t nyelven. Még az izlandi és fa rő i 
gyermekekről is megemlékezik, de mellőzi sa-
j á t nemzetét (szerénységből? kár) . Igyekezetét 
azzal is beigazolja, hogy a gyermekeket mind-
végig a legjellegzetesebb nemzeti keresztnevü-
kön szerepelteti: János-Ju l i ska (magyar, de a 
szokatlan Já helyet t a Jancsi lenne helyén), 
Jean-Marie (francia), Hans-Gretchen (német), 
Marco-Margher i ta (olasz), Stanislaw-Casimir-
W a n d a (lengyel), Andreas - Joachim - F r a n z 
(osztrák), Rajko-Mili tza (délszláv), Kare l -
E l i ska (csehszlovák), Toma-Tleana (román) s 
így tovább. Tekintet te l van a nemzeti szoká-
sokra is: a m a g y a r részben le í r ja a gérnes-
ku ta t , szól a délibábról és til inkóról, de a pap-
r i ká t Jugoszláviának tu l a jdon í t j a (115. 1.). 
Hellyel-közzel, mértékkel, népra jz i és fö ldra jz i 
ismereteket is belesző, viszont a t á j ak és nem-
zeti viseletek le írásában kelleténél többet acL 
I t t -o t t kiütközik a rokonérzés is: Francia-
országot, amely első helyen szerepel (Német-
ország az utolsón) a „Beautiful France" (Szép 
Franciaország) elnevezéssel illeti, Jugoszláviá-
ná l kiemeli a nagy t isztaságot (?), a cseh-
szlovákokat nagyon dicséri: „igen okos népfa j , 
évszázadokig idegen népek kormányozták, de 
a nagyháborút követő béke ismét visszaadta 
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nekik drága országukat"; dicséri a Sokolok 
tevékenységét is, de a nyelv és kiejtés nehéz-
ségeit a következő szállóigével szemlélteti: 
„Co srdce poji, more ne ozdvoji" (Mit a szív 
egyesít, a tenger sohasem különít el). A len-
gyeleknél is fel tűnik neki egy i lyenforma hang: 
Tprrrr! Magyarország a világháború után 
„small republic" (kicsiny köztársaság) let t : 
„János és I luska magas, puha bőrből készült 
csizmát visel, mert mint igazi magyarok, soha-
sem járnak gyalog, ha lovagolhatnak, gyakran 
naphosszatt lóháton vannak (1). I t t emlí t jük, 
hogy az őket ábrázoló kép sem fedi a valósá-
got (széleskarimájú magas kalap, a hát térben 
gerendákból készült lakóház) és inkább a fel-
vidéki tótoknak felelne meg. 

Véleményünk? Kétségkívül érdekes vállal-
kozás, amely romant ikus ízével és számolva a 
mai i f júság mentalitáf-ával, alkalmas arra , 
hogy a gyermekek elméjét világviszonylatba 
szöktesse. Az angol gyermekvilág, amelyet 
kora i f júságától fogva az ország világbiro-
dalmi hivatásának tuda tában nevelnek, az 
ügyesen megrajzolt képektől támogatva, bizo-
nyá ra mohón fogja forgatni ezt a könyvet. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Olimpiai vakáció. 
Berlin város • polgármesterének és az elő-

készítőbizottságának együttes kérésére a porosz 
kultuszminisztérium elrendelte, hogy az iskolai 
szünidő jövőre az olimpiászra való tekintettel 
korábban kezdődjék és korábban érjen véget. 
A vakáció alat t ugyanis a legtöbb berlini gye-
rek vidékre utazik, márpedig az olimpiásszal 
kapcsolatos ünnepi felvonulásokon szükség lesz 
r á juk . 

Lengyel iskolapszichológusok. 
Ez az intézmény Lengyelországban annyi ra 

fellendült, hogy az iskolapszichológusok Varsó-
ban külön értekezletet ta r to t tak , amelynek tár-
gyalásai a következő négy szakosztályban foly-
tak : 1. Az iskolapszichológusok feladatai, mód-
szerek és eredmények. 2. Az intelligenciának, 
iskolai eredményeknek stb. értékelése. 3. Társa-
dalmi pedagógia, társadalmi és erkölcsi pszicho-
lógia. 4. pszichológiai pedagógia különböző 
áramlatai , a puber tás problémája, pszichópato-
lógikus tanulók stb. Ezen az értekezleten az 
iskolapszichológusok megismerhették kölcsönö-
sen egymás törekvéseit és azokat összhangba 
hozhatták. 

A rádió és a nyelvek. 
Genfben stat iszt ikát készítettek a különböző 

nyelveknek részesedéséről a rádióban. Ennek 
forgalmában 120 (!) nyelv szerepel, amelyek kö-
zül Európában a német nyelv áll első helyen 
80 millió hallgatóval. Következik az orosz nyelv 
70 millió, az angol 47 millió, az olasz 40 millió és 
ötödik helyen a francia nyelv 39,840.000 hallga-
tóval. 

A lengyel tanerők országos szövetsége 
vagy 50.000 tagot számlál és különböző szakosztá-
lyaiban magában foglal ja az ország összes tan-
erőit. A szövetség számos i f júsági és felnőtt 
pedagógiai jellegű egyesülettel t a r t fenn kap-
csolatot és felette buzgó és eredményes tevé-
kenységet fej t ki: 15 szakfolyóiratot ad ki, saját 
nyomdával, könyvtárral és olvasótermekkel 
rendelkezik, iskolánkívüli előadásokat, esti tan-
folyamokat, színházi előadásokat rendez, peda-
gógiai szakosztályában vannak pszichológiai és 
pszichotechnikai laboratóriumok, a pénzügyek-
kel, közigazgatással, iskolapolit ikával és iskola-
szervezéssel külön szakosztályok foglalkoznak. 

Nagyarányú iskolaszaporítás Itáliában. 
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter intéz-

kedésére a most következő tanévben 1200 ú j 
elemi iskola nyi t ja meg kapuit, ezek sorában 
200 a t anya i iskolák (scuole rurali) száma. 

Magyar közkönyvtárak Bécsben. 
Bécsnek ezidőszerint 52 közkönyvtára van, 

amelyekből bárki, aki bejelentési lappal iga-
zolja magát , havi 50 Groschenért (40 fillér) ki-
kölcsönözhet könyveket. Az osztrák-magyar 
kultúrközösség mélyítése érdekében mostaná-
ban elhatározták, hogy e könyvtárak közül né-
hányat magyar alosztállyal kibővítenek. Az 
első i lyen könyvtárt szeptember 15-én adják át 
a forgalomnak: 200 szépirodalmi és 150 tudomá-
nyos m u n k á t tartalmaz, továbbá m a g y a r mun-
kák fordításait . A r i tkábbak között szerepel 
Toldy Ferencnek „Handbuch der ungarischen 
Poesie" című, 1828-ban megjelent kétkötetes 
műve és Cserhalmi I rénnek „Ungarischer Dich-
terwald'" című költői antológiája, amely 1897-
ben, S tu t tgar tban jelent meg. 

Tandíjak a jugoszláviai középiskolákban. 
Tand í j címén a következő összegeket kell 

fizetni a kivetett állami egyenesadó után. Egye-
nesadónak számít a földadó, a házadó, a kere-
seti adó, a tőkekamatadó és az alkalmazotti 
adó. Az állami adóigazgatóságtól minden szülő-
nek adóbizonylatot kell kérni arról , hogy 
mennyi adót fizet évenként. Azoknak, akiknek 
évi adó j a nem éri el a háromszáz dinárt , nem 
fizetnek tandí ja t (1 d inár = 8 fillér). 

A d ó Tand í j V — V l . b a n VI I -
az alsóbb osztályokban VIII=ban 

300—1000 100 
1000—3000 150 
3000—5000 200 
5000—10000 300 

10000—20000 500 
20000—50000 800 
50000 dináron felül 1300 

150 200 
200 250 
250 300 
400 500 
600 700 
900 1000 

1400 1500 
Ha a szülőknek több iskolába j á ró gyerme-

kük van, akkor az első gyermek u tán teljes 
t and í ja t fizetnek, a többiek után pedig csak a 
felét. A beiratkozás alkalmával minden tanuló-
nak 20 dinárt kell egészségügyi a lapra fizetni, 
kivéve azokat, akik szegénysorsúak. („Napló"-
Szabadka.) 
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Tasnádi Nagy András államtitkár, a nemzet 
lelki megújhodásáról 

„Egyházunk felelőssége fajtánkkal szemben" 
címen tar tot t előadást a re formátus belmissziói 
előadó lelkészek országos értekezletének záró-
napján Tasnádi Nagy András dr. vallás- és 
közoktatásügyi ál lamti tkár . 

Rámutatot t előadásában arra, hogy az embe-
rek nagy része minden komolyabb célkitűzés 
és minden következetesen alkalmazott életelv 
nélkül rója egymás után a napokat és eszten-
dőket, mintha az élet semmi egyéb nem lenne, 
mint az, ami a bölcsőtől a koporsóig adatott. 
Az ilyen emberek csak arra gondolnak, hogy 
az életüket minél könnyebbé, kellemesebbé te-
gyék s lehetőleg minél több örömet és anyagi 
értéket gyűjtsenek maguknak. Nem veszik 
észre azt, hogy mindenki kapott legalább egy 
talentumot, amelyet mások javára forgatnia és 
gyümölcsöztetnie kell. Nem gondolják meg, 
hogy a nagy világmindenségben egyetlen mole-
kula, tehát egyetlen ember sincs, akit rendel-
tetés, hivatás nélkül állított volna be ebbe a 
világmindenségbe a teremtő Isten akarata. 

Az ilyen emberek tulajdonképen minden fele-
lősségérzet nélkül élnek. A kötelességeiket szűk 
keretek közé szorítva végzik s azt csak teher-
nek tekintik. A felelősség pedig tulajdonképen 
korlátlan, annak ha tárokat csak fizikai erőnk 
és képességünk ad. Aki nem így fogja fel a 
felelősséget, az legfeljebb kvantitatíve, de nem 
kvali tat íve különbözik Káintól, aki így kiál-

tott fel: „Avagy őrizője vagyok-e én az én 
a tyámfiának." 

Hát igenis felelős vagyok az én atyámfiáér t , 
felebarátomért, fa j társamért . S amint felelős az 
egyes ember, úgy felelős az egyház is. 

Az egyház sem elégedhetik meg azzal, hogy 
írott törvényekben meghatározott kötelességeit 
hivatalos pontossággal e l lá t ja , hanem fáradsá-
got, verejtéket, szenvedést, csalódást, támadást , 
kigúnyolást szívesen viselve, mindent meg kell 
tennie, hogy tagja i t Krisztushoz közel vezesse, 
Krisztussal kapcsolatba hozza. 

Krisztus ma is zörget az aj tókon és kopogtat 
a szíveken. Az ajtók azonban nagyon gyakran 
zárva maradnak és a szívek megkeményítik 
magukat és nem fogadják be Krisztust. Az 
egyház kötelessége, hogy ott álljon tagja i mel-
lett; figyelmeztesse, tanítsa, kérlelje őket és 
tegyen meg mindent, hogy az ajtók megnyíl-
janak és a szívek befogadják a Megváltót. 

Nagy és dicsőséges feladata ez az egyháznak, 
mert Krisztus befogadása nélkül a válságban 
vergődő emberiség számára s az annyi szen-
vedéstől és megpróbáltatástól meglátogatott 
magyarság számára nincs megnyugtató, igazi 
megoldás. 

Rendkívül nagyfontosságú a gazdasági meg-
újulás, gyönyörű feladat a polit ikai i rányítás, 
de a iegmagasabbrendű h iva tás a nemzet lel-
kének irányítása, formálása, gyógyítása. Ez az 
egyház feladata és felelőssége is. 

T A N Ü G Y I N A P T Á R . 
— Október hónap második felére. — 

Okt. 16. (1744.) Meghalt Maróthy György, a számtan-
tanítás első magyar metódikusa, legkiválóbb 
iskolaszervezők egyike. (Aritmetika v. a szám-
vetésnek mestersége. 1743.) . 
(1930.) A kecskeméti ref. tanítóképző fel-
avatása. 

Okt. 17. (1842.) Született Borbély Sámuel, a székely-
keresztúri áll. tanítóképző igazgatója. 

Okt. 18. (1840.) Született Zsengeri Samu pedagógus, 
a szekszárdi tanítóegyesület alelnöke, ki a 
„Paedagogiai Társaság' alapításában nagy-
ban közreműködött, Pestalozzi-fordító. 

Okt. 19. (1828.) Született Koós Ferenc pedagógus, ki 
1856-ban építteti és felszereli a bukaresti ref. 
magyar iskolát. 

Okt. 20. (1790.) Született Diesterweg Adolf hírneves 
német pedagógus, szakíró, a meursi tanító-
képző igazgatója. 

Okt. 22. (1889.) Meghalt Berzeviczy Tibor tanfelügyelő, 
az iglói képzőintézet megszervezője. 

Okt. 23. (1863.) Született Gyürki Ödön pedagógus, író, 
a „Katholikus Paedagogia" című folyóirat 
megalapítója és szerkesztője. (Főbb művei: 
Rousseau nevelési elvei, A filozófia az isko-
lában, A szeretet nevelése stb.) 
(1818.) Meghalt Campe Henrik német peda-
gógus és i f júsági író, kinek „Erkölcsköny-
vecské"-jét magyarra is lefordították. 

Okt. 24. (1829.) Született Beeger Gyula német pedagó-

gus, lipcsei néptanító, kinek köszönhető a 
német tanítóegyesületek alapítása. 
(1864.) Született Móra István pedagógus és 
költő. 

Okt. 25. (1930.) Az 5000. népiskola felavatása Magyar-
országon. 

Okt. 26. (1899.) Kiss Áron pedagógust kinevezik a 
budapesti tanítóképző-intézet és azzal kap-
csolatos gvakorló polgári iskola igazgatójává. 

Okt. 27. (1816.) Született Gáspár János tanfelügyelő, 
az újabb iskolakönyvirodalom megteremtője 
hazánkban. 
(1899.) A király engedélyezi a „Ferenc József 
tanítók háza" felállítását Budapesten. 

Okt. 29, (1807.) Született Fröbl Károly német pedagó-
gus, magáufiúintézet-tulajdonos, akadémiai 
tanár, Edinliurgban tanító és nevelő, végül 
Zürichben fiúiskolái igazgató. 

Okt. 30. (1843.) Született Gräff N ikáz pedagógus, ki a 
zombori iskolák magyarosítása köriil nagy 
tevékenységet fejtett ki, az ő elnöklete alatt 
alakult meg a zomborvidéki tanítóegylet, tan-
felügyelő. 
(1863.) Született Dreisziger Ferenc pedagógus, 
az esztergomi kir. érseki tanítóképző tanára, 
később a kalocsai tanítóképző igazgatója, 
ismert tankönyvíró. 
(1922.) Meghalt Gárdonyi Géza hírneves pe-
dagógus és író. 

Okt. 31. (1930.) A kormányzó az első Corvin-láncot 
Klebelsberg Kuno grófnak adományozza. 
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Vezérfonal* 
az „Egészség heté">ben tartandó egészségvédelmi előadáshoz 

Álljunk meg- egy perere a napi munkában. 
Tar t sunk seregszemlét minden élő és meghalt 
magyar felett. 

Népünk pusztul, sorvad. Minden esztendőben 
20.000 magyarnak a gümőkór zá r j a le a szemét. 
300.000 magyar küzd ezzel a betegséggel állan-
dóan. A gümőkór, melynek terjesztője, elő-
fu t á r a a piszok, a por, töröknél, ta tárnál , világ-
háborúnál jobban puszt í t ja a magyar t . 

Csecsemőink, a piciny magyarok közül, évente 
40.000 pusztul el. A csecsemőhalálozás arány-
száma nálunk 13-5%. Ugyanez az arányszám 
Norvégiában csak 3-5% . . . Minden magyar cse-
csemőt meg- kell menteni a magya r jövő szá-
mára, pótolni kell a szörnyű emberveszteséget, 
melyet f a junk az elmúlt 1000 év alat t elszen-
vedett. 

Meddő a magyar fa, ma csak fele annyi ma-
gyar születik, mint 50 év előtt. Országunkat 
környező népek születési arányszámai sokkal 
jobbak a mienkénél. 

Korán elhal a magyar . Időnek előtte halnak 
el apáink, anyáink, i t t hagyva az elláttatlan ár-
vákat. Pusztulásunk oka legtöbbször a tudat-
lanság, oktalan életmód és a fegyelmetlen szer-
telenség. 

Döbbenetes lélekkel hall játok meg élők a 
halot takat . Tanul já tok tőliik a bölcsebb életet, 
mely a nemzetnek szebb, jobb jövőt jelent. Ta-
nuljatok, dolgozzatok és szerezzetek sok-sok 
ismeretet és mindezt a kincset állítsátok az 
egészségvédelem szolgálatába. A nemzet szá-
mára minden tudásunk annyit ér, amennyi az 
megvédi a közt a pusztulástól. 

* Lásd a „Hivatalos Rész';-ben megjelent idevonatkozó 
rendeletet. 

Minden népnek szilárd a lapja az erkölcs. 
Nép, mely a vallás-erkölcs kereteit széttöri , 
nemzet, melynek erkölcsi a lapja megrendül , 
összeomlik, maga alá temetve a bűnözőt, el-
lepve annak testét u tódokra is k i ter jedő be-
tegségekkel. 

A magyar gyermek 16%-a öröklődő betegség-
ben szenved: némák, vakok, szellemileg fogya-
tékosok, nyomorékok, torzak, bűnözők ezek a 
szerencsétlen magyar áldozatok. 

Fa junk öröklődési betegségei évente rosz-
szabb és rosszabb százalékot mutatnak. Mind 
nagyobb és nagyobb lesz az a vértelen áldozat, 
melyet nemzetünk ezen a téren csak azért hoz, 
mert meglazult az erkölcs hatalma. 

Magyar i f j i í ság! Ti vagytok a jövő! Ti lesz-
tek holnap a nemzet! Nektek üzenik a meghal t 
és meg nem született magyarok, készüljetek a 
jelennél szebb jövőre. Tanul ja tok egészség-
védelmetek érdekében, okosodjatok, hogy hosszú 
életűek és egészségesek maradja tok. Acélozzá-
tok izmaitokat, hogy ellentálló legyen véretek 
minden bak té r ium és betegség ellen. Acélozzá-
tok meg turlástokat, hogy a nemzet életvédelmi 
munkájában eredményesen kiizdhessetek. Az 
egészségvédelem a nemzet szaporodása, az 
egyén egészségére, ellentálló képességének nö-
velésére törekszik. Ezt célozza a „Turul Szö-
vetség Egészség Hete" is. 

A magyar egyetemi i f j ú s á g üzeni minden-
kinek, hogy ta r t sa kötelességének az egészség 
hetét egy életre kiegészíteni. Tartsuk mindnyá-
jan kötelességünknek testben, lélekben izmo-
sodni, erkölcsben fegyelmezettnek lenni és így 
bátran szembenézni minden bajjal , kórral , 
mert sok-sok élő és egészséges m a g y a r r a van 
szüksége Nagy-Magyarországnak. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 
A pannonhalmi egyházmegye tanítósága köz-

gyűlését és pedagógiai szemináriumát 1935. évi 
szeptember hó 26-án tartotta Pannonhalmán. 
Erhardt Mihály ig. kántortanító, köri elnök a 
gyűlés megnyitása előtt üdvözölte az egyház-
megye ú j esperes-tanfelügyelőjét, dr. Faludi 
Marcellin főiskolai tanár t . Dr. Faludi Marcellin 
esperes-tanfelügyelő keresetlen szavakkal kö-
szönte meg a tanítóságnak, hogy munkájában 
segítségére sietnek és ígéri, hogyT szívvel-lélek-
kel fog értük, a tanügyér t dolgozni. Az elnök 
a gyűlést megnyitva, üdvözölte a Főapát kép-
viselőjét, dr. Schermann Egyed vikárius ura t , 
dr. Boldis Dezső tanügyi tanácsos, kir. tanfel-
ügyelőt, Angyal M. Béla tanügyi s. t i tkár t és 
dr. Katona Géza népművelési t i t ká r t és a meg-
jelent papságot, tanítóságot. Az elnök megnyTitó 
beszédében a tanító nevelő munká jáva l foglal-
kozott. Előadása u tán az egyházmegyében tör-
tént változásokat jelentette be, ma jd megható 
szavakkal búcsúztat ta el dr. Boldis Dezső tan-

ügyi tanácsos, kir. tanfelügyelőt. Dr . Boros 
Alán plébános a tanítóság nevében mondott 
búcsúszót, melyben rámuta to t t arra, hogy dr. 
Boldis Dezső távozásával milyen veszteség érte 
a tantestületet . 

Dr. Boldis Dezső megköszönte a tanítóság-
szeretetét és kérte, hogy az egyesített megyé-
ben a szépen fejlődött iskolai életet és dalkul-
túrá t ne hanyagol ják el, hanem fejlesszék szere-
tettel tovább. Dr. Katona Géza népművelési 
t i tkár t a r to t t ezután értékes előadást a „Nép-
művelés és erkölcsi nevelés"-ről. Kovács Béla 
tanító „A taní tó és az iskola a családvédelem 
szolgálatában" címen olvasott fel igen értékes 
gondolatokat. A szép, példákkal gazdag elő-
adásért dr. Nemes Vazul főiskolai t aná r külön 
is köszönetet mondott, mert a felolvasó nem-
csak a ba joka t mutat ta meg, hanem az ellenük 
való küzdés módját is. Majd Hermann I s tván 
ig-, kántor taní tó tartot t szép felolvasást az egy-
házi énekről. Ezután Csollány Nándor ig. kán-
tortanító olvasta fel értékes beszámolóját az 
esztergomi Ny?ári Egyetemről. 
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A megjelent vendégek és tagok — számszerint 
75-en —, mint a Rend vendégei, ebéden vettek 
részt, majd a jól végzett munka érzetével hagy-
ták el Pannonhalmát. 

Nógrád és Hont k. e. e. vármegyék Általános Tanító-
egyesületének Rákóczi-emlékünnepélye és közgyűlése. 
Nógrád és Hont vármegyék Általános Tanítóegyesülete 
október 3-án Szécsényben a városháza dísztermében 
•tartotta meg 61. évi rendes közgyűlését s a Rákóczi-
kor történelmében oly fontos szerepet játszó község-
ben hódolt a nagy vezérlő fejedelem emlékének. 

Az emlékünnepélyen az egyesített vármegye minden 
részéből összesereglett tanítóságon kívül nagyszámú 
előkelő közönség vett részt. Megjelent dr. Visnovszky 
Rezső tanügyi tanácsos és neje, Iványi József tanügyi 
titkár, dr. Weber Elemér tanügyi s. fogalmazó, Sztoj-
kovits József főszolgabíró, dr. Simonyi János főjegyző, 
a lelkészi és jegyzői kar számos tagja stb. 

A Nemzeti Hiszekegy elhangzása után Röder Alfréd 
salgótarjáni acélgyártelepi igazgató-tanító, az egyesület 
•elnöke magasszárnyalású beszédben ecsetelte II. Rá-
kóczi Ferencnek soha el nem múló történelmi érde-
meit. 

Nagyhatású szavai után a Szécsényi Műkedvelő 
Zenekar Kéler Rákóczi-nyitányát adta elő Arató Sán-
dor polgári iskolai tanár vezénylete mellett. Majd 
•dr. Visnovszky Rezső tanügyi tanácsos önálló történeti 
kutatásainak erdményeit feldolgozó, kiválóan értékes 
•előadást tartott Ocskay Lászlóról. 

Vadkerti Béla albertaknai tanító szépen kidolgozott 
•előadásban ismertette a kuruc-korban Szécsényben és 
környékén lefolyt eseményeket, részletesen foglalko-
zott az 1705-i országgyűlés lefolyásával és II. Rákóczi 
Ferenc szécsényi életével. Radnai Márton kisterenyei 
áll. tanító nagy előadói készséggel Orosz Iván „Rodostó 
halottja rab Kassa földjében" című költeményét sza-
valta. Fridrich János márkházai tanító a „Hej, Rá-
kóczi . . .", „Jaj régi szép . . ." és „Nagymajtényi sí-
kon . . ." kezdetű dalokat énekelte kellemesen csengő 
hangon. Ambrus Béla kisterenyei áll. tanító kiváló fel-
készültséggel fejtegette, miképen kell a kuruc-korban 
rejlő rengeteg nevelőértéket a népiskolai nevelés cél-
jainak elérése érdekében kiaknázni és feldolgozni. 
Tóth József alsópetényi tanító a megjelentek elismeré-
sét és köszönetét tolmácsolta az összes előadóknak. 
Az emlékünnepély befejező számaként a Szécsényi 
Műkedvelő Zenekar Fuéik: Gladiátorok indulója c ímű 
müvét adta elő. 

Az emlékünnepély után megtartott rendes közgyűlé-
sen Röder Alfréd elnök üdvözölte dr. Visnovszky 
Rezsőt tanügyi tanácsossá történt kinevezése alkalmá-
ból, köszöntötte a vármegye tanfelügyelői karának új 
tagját: dr. Weber Elemért, elparentálta az egyesület 
halottjait s beszámolt az egyesület tagjait ért kitünte-
tésekről. Miklóssy Béla szalmatercsi igazgató-tanító 
Wodianer-díjat nyert (1920 óta a vármegye 8 tanítója 
részesült e magas kitüntetésben!), a VII. fizetési osz-
tályba az egyesület 9 tagja neveztetett ki. 

Sümegi Emil chorintelepi igazgató-tanító Röder Al-
frédet üdvözölte 25 éves szolgálati jubileuma alkal-
mából. Végh Károly diósjenői igazgató-tanító a nyu-
galomba vonult Simone sic s Antal kir. tanfelügyelő ér-
demeit méltatta s tanítóbarát működéséért a tanítóság 
hálás köszönetét tolmácsolta. 

Ezután Sümegi Emil az egyesületi ügyekről tartott 
előadást s ennek keretében előadta, hogy az egyesület 
ösztöndíjalapjainak kamataiból a folyó évben 15 fo-
lyamodó összQsen 1050 pengő segélyt kapott. Kérte az 
egyesület internátus építését tervező mozgalmának fo-
kozottabb támogatását. 

A tisztikarválasztás során a közgyűlés a régi tiszti-
kart választotta meg. 

H Í R E K 

Klebeisberg Kuno gróf emlékezete 
A magyar rádió három évvel ezelőtt, október 

11-én, adta hírül Klebelsberg Kuno gróf, néhai 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek várat-
lan halálát. 

A fájdalmas hír nyomán templomokra, zár-
dákra, művészi és tudományos intézményeinkre, 
középületekre és az iskolák ezreire az őszinte 
és példátlanul általános gyász vonta fel a szo-
morúság fekete lobogóját, de a nagy állam-
férfiú halálával a magyarságot ért súlyos 
veszteség a legkeserűbb szomorúságot a nép-
iskolákra borította. 

Nem volt népiskola Magyarországon, amely-
ben a gyermekek nem tudták volna, kit vesz-
tett el a nemzet Klebelsberg gróf halálával, 
még a kis tanyai iskolákban is erről írták a 
gyermekek dolgozataikat. Fényképe és a kul-
tuszminisztérium feketekeretes gyászjelentése 
minden osztály falára felkerült és három év 
után sok helyen ma is ott van. 

A magyar tanítóság és a magyar népiskola 
mérhetetlen gyásza érthető és természetes 
volt. Tíz éven át munkás, alkotó, az igazi mun-
kát megbecsülni tudó vezetője volt a magyar 
nemzeti kultúrának és ez alatt az évtized alatt 
olyat alkotott a népoktatás terén iskolák létre-
hozásával, az iskolai oktatás korszerű fejleszté-
sével, a tanítói életnívó becsületes és szüksé-
ges megjavításával, hogy azt onnan semmi 
kor többé le nem törölheti. 

Példás akaraterejével mindig arra töreke-
dett, hogy elsősorban a népiskolai oktatást, hoz-
hassa alaposan rendbe a világháború és a 
forradalmak szinte megsemmisítő pusztításá-
nak romjaiból, ezért céltudatos következetes-
séggel azoknak az összegeknek javát — amit 
a nehéz viszonyok mellett — kortársainak sok-
szor meg nem értő gáncsoskodása ellenére a 
magyar kultúra megmentésére és továbbfej-
lesztése céljaira ki tudott harcolni, elsősorban 
a népiskolákra fordította. 

A munka embere volt a szó legnemesebb ér-
telmében. A magyar tanítóságtól a tanítói sors 
megértő, jóindulatú támogatásáért, a tanítóság 
iránt nyilvánított őszinte baráti érzéséért csak 
egyet várt . Azt kívánta, hogy a magyar tanító 
az ú j magyar népiskolában a hasznos munká-
ban "megnyilvánuló igazi hazaszeretetet nevelje 
bele minden magyar gyermek lelkébe. És 
ezzel teremtsék meg „a munkás, az alkotó 
magyar emberek szent összefogását a romba-
dőlt haza újjáépítésének nagyszerű munká-

jában". 
Az a tanító őrzi legszebben és legnemesebben 

Klebelsberg gróf emlékét, aki munkájával leg-
jobban igyekszik ezt a célkitűzést megvalósí-
tani. Er re gondoljunk, amikor halálának év-
fordulóján magunkban és iskolánkban idézzük 
áldott emlékét. 
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Az egyik vidéki egyetemünk büszke falán 
kőbe vésett emlékmű hirdet i az egyetem nemes 
tanár i karának az építő miniszter i ránt érzett 
kegyeletes há lá já t : Klebelsberg gróf! a kövek 
i t t Kólád beszélnek. — Az elemi népiskolák-
ban, a tornácos, derűs pirosfedelű tanyai isko-
lákban, falvak és városok megszépült, jó nép-
iskoláiban láthatat lan •— nem is kőbe, annál 
szilárdabb magyar tanítói lélekbe vésett tör-
vény hirdeti : Klebelsberg gróf, itt a szívek 
Rólad beszélnek. 

A balatoni előadóképző-tanfolyam. Ha vala-
mely elgondolást eredményesen akarunk a 
nagy tömegek lelkébe belevinni, erre a célra 
az iskolánkívüli népművelésnél alkalmasabb 
szervet ma el sem képzelhetünk. Ennek a tény-
nek a felismerése vezette a három balatoni 
vármegyét, Somogy, Veszprém és Zala megyé-
ket, amikor a Balaton ismertetésének hatható-
sabb terjesztése céljából népművelési előadóik 
részére előadóképző-tanfolyamot rendeztek. 

Balatonfüreden tar to t ták meg ezt a tanfolya-
mot október hó 2-án és 3-án és az előkészítő, 
úgyszintén a rendezés munká já t Zala vár-
megye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága 
végezte. A tanfolyam nagygyűlésén megjelent 
Tabódy Tibor, Zala vármegye főispánja, kép-
viseltette magát a Szent Benedek-rend és a 
Balatoni Szövetség és mindvégig jelen volt dr. 
Szabó Béla tanügyi főtanácsos, somogymegyei 
és Krehnyai Béla tanügyi t i tkár , veszprém-
megyei kir. tanfelügyelő. 

A tanfolyami munkarend összeállításában 
két szempont érvényesült az előadók és a t á rgy 
kiválasztásánál; az egyik: az előadók legyenek 
a népművelés hivatot t munkásai, a má$ik: le-
gyenek a balatoni kérdés kiváló szakemberei, 
í gy tevődik össze a munkarend egyrészt dr. 
Nevelős Gyula m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri tanácsos és munkatársa, dr. 
Bisztray Gyula min. s.-titkár, valamint a három 
érdekelt vármegye népművelési t i tkára i elő-
adásából, másrészt dr. Tormay Géza m. kir. ke-
reskedelemügyi ál lamtitkár, a m. kir. Balatoni 
Intéző Bizottság elnöke és előadó t i tkára, Tóth 
Lajos, dr. Fodor Ferenc egyetemi rk. tanár , a 
Balaton közgazdasági ismerője, dr. Schmidt 
Ferenc egyetemi m.-tanár, a balatonfüredi 
gyógyfürdő igazgató-főorvosa, Antal Dezső 
építészmérnök, iparművészeti főiskolai tanár , 
a balatoni faluépítés szakértője és dr. Gent hon 
Is tván egyetemi m.-tanár, nemzeti múzeumi őr, 
a műemlékek ismerőjének előadásából. 

A tanfolyamon 128 hallgató vett részt. A hall-
gatóság 54 tanítóból, továbbá — körülbelül egy-
forma arányban képviselt — vármegyei tiszt-
viselőkből, tanügyi tisztviselőkből, tanárokból, 
orvosokból, állatorvosokból, jegyzőkből, róm. 
kat. és prot. lelkészekből s egyéb értelmiségből 
állt. A tanfolyamot Bődy Zoltán, Zala vármegye 
alispánjának, mint a rendezéssel megbízott 
Zalavármegyei Népművelési Bizottság elnöké-
nek megnyitószavai vezették be, aki rámutatot t 
arra, hogy a zalai Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság a közelmúltban sikerrel kapcsolta bele 
az iskolánkívüli népművelésbe az eddig oly ke-

véssé ismert, de nemzeti szempontból nagy érté-
ket képviselő Göcsej ismeretét. Azzal a meg-
győződéssel nyitotta meg a tanfolyamot, hogy 
az iskolánkívüli népművelés ugyanilyen hatha-
tós és sikeres munkát végez a Balaton érdeké-
ben is. 

Dr. Tormay Géza m. kir. kereskedelmi állam-
titkár, a Balatoni Intéző Bizottság elnöke azok-
kal a tényezőkkel foglalkozott előadásában, ame-
lyek a Balatont az idegenforgalom központjába 
ál l í t ják. Rámutatott arra, hogy az idegenek túl-
nyomó többsége a természeti szépségeket szereti 
jó közlekedési eszközökkel megközelíteni és ké-
nyelemben élvezni. H a tehát balatoni idegenfor-
galmunkat növelni akar juk, ezt a két fontos 
szempontot nem hanyagolhat juk el. Részletesen 
ismertette a Balaton szépségeit, közlekedési esz-
közeit, azok fejlesztésének és a vendéglátásnak 
módozatait. Végül a falu szerepével foglalkozott 
az idegenforgalom szempontjából és kifejtette az 
e téren mutatkozó legfőbb feladatokat. 

Dr. Nevelős Gyula m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri tanácsos a Balatonnak, 
mint tá jkul túrának jelentőségéről szólott az is-
kolánkívüli népművelés szempontjából. A fel-
adatok a gazdasági fejlődés és az erkölcsi neve-
lés körül csoportosíthatók. A gazdasági felada-
tok a nép megélhetésével és az idegenforgalom 
előmozdításával kapcsolatosak; különösen hang-
súlyozta az egészségügyi kérdések m-egisna-er-te-
tését, főként az idegenforgalom követelményei-
nek szempontjából. Az erkölcsi nevelés legfőbb 
feladatául az ősi erkölcsi tisztaság megőrzését, a 
népi szokások megmentését és ápolását jelölte 
ki, mert ezeket az értékeket az idegenek fölötte 
becsülik. Ezek a gazdasági és szellemi tényezők 
együttesen alkotják a sajátos balatoni kultúrát. 
Kívánatosnak t a r t j a a belföldi népmozgalom-
nak (pl. a leventecsapatoknak) a Balaton felé 
való terelését, s végül kifejezte a balatoni t á j 
egységes igazgatásának szükségét. 

Dr. Schmidt Ferenc egyetemi m.-tanár, a ba-
latoni gyógyfürdők igazgató-főorvosa, hosszú 
tapasztalat és tudományos kuta tás a lapján is-
mertette azokat a gyógytényezőket, amelyek Ba-
latonunkat részben vi lághírű gyógyhellyé, rész-
ben kiváló üdülőhellyé fejlesztették. 

Ezeknek az előadásoknak meghallgatása után 
a hallgatóság a gyógyház díszterméből a mozgó-
színházba vonult át, ahol Lillik Béla zalai is-
kolánkívüli népművelési bizottsági t i tkár mu-
tatta be a balatoni téli halászatról szóló vetített-
képes előadást, amelyet Zala vármegye Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottsága készíttetett. Be-
mutatot t továbbá néhány képet a Balaton zalai 
részéről most készülőben levő vetítettképes elő-
adásából is. 

Az első nap délutánján Antal Dezső építész-
mérnök, iparművészeti főiskolai megbízott tanár 
vetített képekkel kísért előadásban arról szólt, 
hogy a balatoni építkezésekbe mennyire szüksé-
ges belevinnünk a magyar házak szépséges ma-
gyar stílusát. Rámutatot t az eddigi építkezések 
hibáira, a fürdőtelepek rendezésére s az e téren 
mutatkozó feladatokra. 

Rhosóczy Rezső veszprémmegyei iskolánkívüli 
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népművelési t i tkár a Balatoni Intéző Bizottság-
nak a Balatonról készített vetítettképes előadá-
sát mutat ta be. Dr. Fára József Zala vármegye 
főlevéltárnoka Göcsej-ről tartott előadást vetí-
tett képekkel. 

A tanfolyam második napján dr. Fodor Fe-
renc egyetemi rk. tanár azokról a természeti 
erőkről beszélt, amelyek a Balaton közgazdasági 
értékeit kialakították. Kifejtette, miként alakul-
tak ki azok a gyógytényezők, amelyek ma a Ba-
latont egyik legkitűnőbb gyógy- és üdülő-
hellyé fejlesztették. 

Tóth Lajos, a Balatoni Intéző Bizottság elő-
adóti tkára a Bala ton sportlehetőségeivel fog-
lalkozott. 

Tamás József somogymegyei iskolánkívüli 
népművelési t i tkár gyakorlat i példákon muta t ta 
be a Balatonnak, mint megélhetési forrásnak, 
kiaknázási lehetőségeit. 

Dr. Bisztray Gyula min. s.-titkár a Balaton-
nal, mint a költészet, irodalom és zene tárgyá-
val foglalkozott. Előadásában népművelési 
szempontból mél ta t ta mindazon kiváló írókat, 
költőket és muzsikusokat, akiket a Balaton 
megihletett és akik a „Magyar Tenger" szép-
ségeit prózában, dalban, zenében megörökítet-
ték. 

A tanfolyam bevezető előadása a mozgószín-
házban hangzott el, ahol dr. Genthon Is tván 
egy. m.-tanár, nemzeti múzeumi őr mutatot t 
be képeket a Bala ton mentén levő műemlékek-
ről s ismertette azok műtörténeti és művészi 
becsét. 

Barnabás I s tván dr., a zalamegyei Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság ügyvezető elnöke 
köszönő szavaival zárult le a kétnapos tan-
folyam. 

A tanfolyam rendezését a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és a m. kir. kereske-
delemügyi miniszter anyagi támogatása, vala-
mint a három balatoni vármegye áldozatkész-
sége tette lehetővé. 

A népművelési előadóképző-tanfolyamok sora 
egy líjabb, jól megrendezett, nagy körültekin-
téssel és hozzáértéssel előkészített tanfolyam-
mal gazdagodott. 

Országos Gárdonyi Társaság közgyűlése. Az Országos 
Gárdonyi Géza Társaság most tartotta meg évi köz-
gyűlését a Magyar Tanítók Otthona dísztermében Simon 
Lajos elnöklete alatt. Elnök megnyitójában ismertette 
a Társaság újabb célkitűzéseit, melyeket abban jelölt 
meg, hogy a Társaság a mindennapi élettel közvetlen 
kapcsolatot tartson és híven kövesse azokat a feladato-
kat, melyeket Gárdonyi Géza írásaiban kijelölt. Móra 
László főtitkár jelentését olvasta fel a Társaság mult 
évi működéséről. Dr. Kenessy Béla pénztáros a Tár-
saság anyagi ügyeit ismertette. Majd tisztikari válasz-
tásra került a sor. Az elhúnyt Köveslcuti Jenő alelnök 
helyére Földes Gézát választotta meg a közgyűlés. 
A főtitkárságról lemondott Móra László helyébe Sík-
laki István választatott meg főtitkárnak. Arató Bélát 
titkárnak, dr. Szacsvay József ügyvédet ügyésznek, 
dr. Fitos Vilmost pedig a bírálóbizottság elnökének 
választolta a közgyűlés. Rendes tagoknak választotta: 
dr. Szacsvay Józsefet, dr. Fitos Vilmost, vitéz Rózsás 
Józsefet és Thómé Józsefet a közgyűlés. Tagoknak 
választattak még meg: Balázs Győző, dr. Romhányi 
Gyula, felsőruttkai Ruttkay Aladár. Szabó Lajos, Sze-

mere László, dr. Gorzó Nándor, Csiszár Géza, Sala 
Domokos, dr. Elek Béla és Csorba Tibor. A közgyűlés 
elhatározta, hogy Gárdonyi Géza halála emlékére no-
vember első felében emlékező gyűlést tart. Az ezt kö-
vető ünnepi vacsorán az ünnepi beszédet a Gárdonyi-
serleggel hegyaljai Kiss Géza mondja.-

A Julián-Iskolaegyesület működése. A Julián-
Iskolaegyesiilet, amely egyik legtevékenyebb 
kul túregyesületünk, megjutalmazot t 109 t an i ' 
tót, és pedig 22 tanítót egyenkint 100 P, illetve 
50 P jutalommal, 27 tanítót értékes könyvek-
kel; 60 tanítót pedig elismerő oklevéllel tünte-
tet t ki. A nem-magyara jkú iskolásgyermekek 
közül 14 tanulót egyenkint 10 P-vel ju ta lma-
zott meg, 600 tanulónak pedig az iskola címére 
küldve, egy évig ingyen já ra t egy-egy i f júság i 
folyóiratot, hogy szórakozásaikban és a szülői 
háznál is gyakorolják magukat a magyar nyelv 
használatában. Végül a nemzeti kisebbség hit-
felekezeti iskolái közül 45 iskolában, amelyek-
ben eddig i f júság i könyvtár nem volt, vagy ki-
egészítésre szorult, i f júsági könyvtáraka t állí-
tot t fel, illetve ezen i f júsági könyvtárak között 
2946 darab i f júság i könyvet osztott szét. 

Pest vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak állásfoglalása az iskolánkívüli népművelés 
érdekében. Pes t vármegye törvényhatósági bi-
zottsága folyó évi szeptember hó 10-én ta r to t ta 
évnegyedes rendes gy űlését. A gyűlésen Erdélyi 
Loránd alispán a vármegye iskolánkívüli nép-
művelési munká jának utolsó ha t esztendejéről 
is beszámolt. Beszámolója végén az eredményes 
munkáér t köszönetet mondott a vármegye sok 
ezer népművelőjének és külön a vármegye ta-
nítóságának, akik a népművelési munkának 
— úgymond — valóságos apostolai. 

A t ífrgyalás folyamán Bajnok Géza duna-
keszi iskolaigazgató, törvényhatósági bizottsági 
tag örömének adott kifejezést afölött, hogy az 
alispáni jelentés a vármegye gazdasági, ipari , 
kereskedelmi, egészségügyi és háztar tási hely-
zetének ismertetése mellett vezető helyen fog-
lalkozik nemzeti életünk egyik legfontosabb 
kul turá l is tényezőjével, az iskolánkívüli nép-
műveléssel; ma jd a vármegye tanítósága nevé-
ben megköszönte az alispán elismerését a 
tanítók népművelői munká j a iránt. Ezután 
a népművelés léleknemesítő munká jának fon-
tosságára mutatot t rá, összehasonlítva nem-
zeti törekvéseinket a többi európai államok, de 
különösen a bennünket környező államok ver-
sengő törekvéseivel. Végül rámuta to t t a r ra a 
jogos aggodalomra, illetőleg káros állapotra, 
amelyet a népművelésnél a helytelenül alkal-
mazott takarékosság von maga után és részle-
tes adatok felsorolása mellett indítványozta, 
hogy a népművelés céljaira szolgáló törvény-
hatósági és községi hozzájárulás emeltessék fel. 
Az indítványt a törvényhatósági bizottság egy-
hangúlag elfogadta. 

A Turul Szövetség egészségügyi mozgalma. 
A népegészségügy kérdései az iskolánkívüli 
népművelés munkájának elsőrendű feladatai t 
képezik kezdettől fogva. A népművelés e mun-
k á j a most hathatós segítőtársat kap a Turu l 
Szövetségben. A Szövetség, mely a magya r 

• 
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egyetemi és főiskolai ba j tá rs i egyesületek or-
szágos központja, élén dr. Végváry József or-
szággyűlési képviselő, fővezérrel, ezévi október 
19-től 28-ig a „Magyar Egészség Hete" című 
mozgalmával kezdi meg népegészségügyi szol-
gála tá t . A Magyar Egészség Hete három főcso-
portból áll. Áz első csoportban tudományos 
kongresszus foglalkozik szakszerűen szakfér-
fiak előtt a népegészségügy kérdéseivel, a má-
sodikban népszerű előadásokat t a r t anak hat 
napon keresztül a nagyközönség számára s 
végül a harmadik csoportban a budapesti Ipar-
csarnok területén országos egészségügyi kiállí-
tás t rendeznek, amelyen szemléltető eszközök-
kel ismertetik a magyar népegészségi problé-
mák legkirívóbb eseteit. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a Turu l Szövetség kérésére 
rendeletileg hívta fel az iskolák figyelmét e 
mozgalomra ós külön rendeletet intézett vala-
mennyi iskolánkívüli népművelési bizottsághoz 
is. Az utóbbi rendelet felszólítja a bizottságo-
kat, hogy a népegészségügyi népművelési elő-
adásokra és ál talában az iskolánkívüli nép-
művelés egész területén a népegészségügyi vo-
natkozásokra különös gondot fordí tsanak, még-
pedig abban az i rányban, amelyet a Népműve-
lési Tájékoztató és a kialakult gyakorla t meg-
jelölnek. Felhívja a Bizottságok figyelmét a r ra 
is, hogy a Turul Szövetség működését adják 
tudomására a hatáskörükbe tartozó népműve-
lőknek (papoknak, orvosoknak, tanároknak, ta-
nítóknak) és kérje fel őket, hogy az egészség-
ügyi előadások folyamán a Magyar Egészség 
Hetéről külön is emlékezzenek meg. 

Változás a Közművelődési Rádió Előadás-
sorozat októberi műsorában. Október hó 20-án 
délután félőt órakor a Rádió a Magyar Egész-
ség kiállításáról fog helyszíni közvetítést adni, 
azért az e napra hirdetett Kondela Géza Liszt 
Ferencről szóló előadása november hónapra 
halasztatik. 

H I V A T A L O S R É S Z 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
6505—1935. ein. sz. rendelete a magyar „Egész-
ség Heté"-ről való megemlékezés tárgyában. 

I. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, a 
budapesti és pécsi középiskolai tanárképző-
intézet elnökségének, a polgári iskolák buda-
pesti és szegedi főigazgatóságának, a szegedi 
polgári iskola tanárképző főiskola igazgatósá-
gának, a felső kereskedelmi iskolák kir. főigaz-
gatóságának, . a tanító- és tanítónőképző-intéze-
tek kir. főigazgatóságának, valamennyi kir. 
tanfelügyelőségnek, a kecskeméti kir. tanfel-
ügyelői kirendeltség vezetőjének, valamennyi 
alsófokú, középfokú és középiskola igazgató-

ságának. 
A „Turul Szövetség" kérelmére elrendelem, 

hogy folyó hó 19—28-ika közt valamelyik na-
pon minden népiskola, polgári iskola, felső ke-

reskedelmi iskola, felső mezőgazdasági iskola, 
tanító- és tanítónőképző-intézet és középiskola 
valamennyi osztályában egy-egy t anár (tanító) 
megemlékezzék az említett Szövetség által ren-
dezett „Magyar Egészség Heté"-vel kapcsolat-
ban az egészségvédelem nemzeti jelentőségéről. 
A megemlékezés vezérfonalát idecsatoltan köz-
löm. 

II . 
• Valamennyi főtisztelendő egyházi főhatóságnak. 

A Magyar Egészség Hetéről való megemlé-
kezés t á rgyában kiadott fenti rendeletemet 
azzal a felkéréssel van szerencsém megküldeni, 
hogy a bölcs Címed főhatósága alá tartozó is-
kolákra nézve hasonló értelemben rendelkezni 
szíveskedjék. 

Budapest, 1935 október hó 11-én. 
A miniszter helyett : 

Dr. Szily Kálmán s. k. 
ál lamti tkár . 

Igazgatói megerősítés. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Schill J ános makói, Juhász József debreceni 
1. számú, Kápolnay József dunaföldvári , Tuboly 
Jenő székesfehérvári, Nagy Károly kúnszent-
mártoni, Pigniczky Ferenc szekszárdi, fíiró An-
tal szeged-röszkei, fírózik Dezső beret tyóújfalui , 
Kurdy Sándor debreceni II . számú, Timár Ist-
ván kúnmadarasi , Krafcsik Gábor mezőberényi, 
Szabó Sándor kalocsai, Márton La jos tiszaföld-
vári, Szép László kiskúnfélegyházai, Riedel-
mayer János hajdúszoboszlói, Porkoláb József 
dévaványai. Brenner József csanádpalotai, Paár 
Miklós abonyi, Károlyi László monori, Vran-
nay Kálmán túrkevei, Siha József tóvárosi, 
Németh Béla jászladányi, Pataky Sándor kis-
újszállási, Nagy Sándor szeg-halomi, Náray Fe-
renc lajosmizsei, Kádár Kálmán fegyvernek!, 
Torontáli J ános szeged-felsőközponti, vitéz 
Bocskói András békéscsabai, Patay Ferenc 
nádudvari , Kamenszky Béla szeged-szatymazi. 
vitéz Zentay Rezső csongrádi, vitéz Pajor Gyula 
gyomai, Döme Sándor szolnoki, Benke Ferenc 
szeged-alsó központi, Czakó József derecskei, 
Mezey Imre nagybajomi, Szemerédy János 
nyírbátori , Vass J ános kiskúndorozsmai, Se-
bők Sándor mezőtúri, László Béla hatvani , Ma-
tós Is tván békési, Horváth Ferenc kiskúnhalasi 
és Boros Mihály kőröstarcsai önálló gazdasági 
népiskolai megbízott igazgatókat igazgatói al-
kalmazásukban megerősítette. (46.127/1935. V, 

2. ü. o. szám.) 
Budapest, 1935. évi szeptember hó 30-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Szily Kálmán s. k. 

á l lamti tkár . 

Grámofonlemezajánlás. 
A szerző neve: Illés Andorné, Mezey Edit. 

A mű címe: „öt perc naponta, s í t réning ze-
nére". A három darab „His Master 's Voice"-le-
mezen felvett zenés gyakorlatok a síelés ott-
honi vagy tornatermi előképzéséhez alkalma-
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sak. A három lemeznek iskolák részére fel-
a ján lo t t kedvezményes ára 9 P (darabonként 
3 pengő). 

Az ajánlás a közép- és középfokú iskolák szá-
mára vonatkozik. 

Budapest, 1935. évi szeptember hó 30-án. 
A miniszter helyet t : 

Dr. Tasnádi Nagy András s. k. 
á l lamti tkár . 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a kiskunhalasi központi állami elemi iskolai 
tej- és ebédeltetési akció vezetőségének azért, 
mert Kiskunhalas m. város társadalmának ál-
dozatkészsége fo ly tán az 1934/35. tanév folya-
mán mintegy 1423 pengő értékű reggelit és ebé-
det juttatott , őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. (5095/1935. ein. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
llesch Ferenc ú jpes t i bőrgyári vezérigazgató-
nak azért, mert az elmúlt három tanév folya-
mán az újpesti Toldi Miklós-utcai ál lami elemi 
fiúiskola szegény tanulói részére mintegy 300 
pengő értéket képviselő 45 pár eipöt adomá-
nyozott, őszinte elismerését és köszönetét nyil-
vánította. (5939/1935. ein. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Sopron szab. kir. város közönségének, az Uri-
kány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya B.-T. 
Vezérigazgatóságának és a „Csornai Kat . Jó-
tékony Nőegylet" Elnökségének azért, mert a 
téli hónapok fo lyamán 152 óvodaköteles gyer-
meknek juttatott ingyen tejtízórait és uzson-
nát, az elemi iskoláknál pedig 415 szegénysorsú 
tanköteles gyermeknek adott a népkonyhán 
ingyen tejreggelit és ebédet, illetőleg mert a 
sopron-brennbergbányai állami kisdedóvodánál 
a táppénztár terhére a tanév folyamán napon-
kint á t lag 110—120 óvodaköteles gyermeknek 
adott ingyen tejreggeli t , 1294 P 24 fil lér érték-
ben és végül, mert a csornai róm. kat. fiú- és 
leányiskola szegénysorsú tanulóinak 5319 adag 
ebédet juttatott 1354 P 75 fillér értékben, őszinte 
elismerését és köszönetét nyilvánítot ta . (4967— 
1935. ein. szám.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított szín-

művek 10. számú pótjegyzéke. 

Bánkuti (Reiber) János: Hajnalban. Bp. Kókai L. 
— — Jön a kérő. Bp. Kókai L. 
Blaskó Mária: A dicsőség serege. (Gyermekek számára.) 

Bp. Szent István-Társulat. 
— — Adjatok kenyeret! Bp. Szent István-Társulat. 
— — Bölcsőtől a sírig. Bp. Szent Istx án-Társulat. 
Bényi Adorján: Egy kis senki. Bp. Marton Sándor. 
Cserháti Lajos—Barnász István: Ba'aton tündére. Bp. 

Kókai L. 
Csupkó Lajos: Ágnes. Bp. Fehér Kabaré Könyvtár. 
— — Májusi álom. Bp. Fehér Kabaré Könyvtár. 

Dezső József: Bolondokháza. Bp. Kókai L. 
— — Egy szál mirtusz. Bp. Kókai L. 
Deréki Antal: A dalárdisták. Bp. Kókai L. 
Farkas Imre: Királyné rózsája. Bp. Révész Ferenc. 
Fodor László—Lakatos László: flelyet az ifjúságnak. Bp. 

Marton Sándor. 
Fóthy János: Igazgyöngy. Bp. Marton Sándor. 
Földes Imre: Égő város. 
— — Pántlika. Bp. Marton Sándor. 
—• — Terike. Bp. Marton Sándor. 
Gárdonyi Géza: A nőkérdés. Bp. Kókai L. 
Harangi László: A diadal szekerén. Bp. Szent István-

Társulat. 
— — A királyleány bosszúja. Bp. Szent István-Társulat. 
— — Szent Erzsébet koldusai. Bp. Szent István-Tár-

sulat. 
Harsányi Zsolt: Beszeterce ostroma. Bp. Marton Sándor. 
Hegyi István, agyagfalvi—Murgács Kálmán: Az igazi 

levente. Bp. Jegyzők Orsz. Árvaház Egy. 
Körnvey Paula: Szent Erzsébet. Bp. Szent István Tár-

sulat. 
Lintnerné Fittler Vilma: Magyar Erzsébetnek. (Ifjúság 

számára.) Bp. Szent István-Társulat. 
Nóti Károly: A nyúl. Bp. Marton Sándor. 
— — Oroszlánszelidítő. Bp. Marton Sándor. 
— — Szecskavágó. Bp. Marton Sándor. 
Nyári Andor: A malac. Bp. Marton Sándor. 
— — Nyúl a bokorban. Bp. Marton Sándor. 
K. Pap János: Hej, Rákóczi, Bercsényi! Kaposvár. A 

szerző kiadása. 
Póruljárt részegek. Kaposvár. Kultúra Kny. 

Pohárnok Jenő: A fehérvári csoda. Bp. Szent István-Tár-
sulat. 

— — A glóriás herceg. Bp. Szent István-Társulat. 
— — Magvar Szent Erzsébet. Bp. Szent István-Társulat. 
Siklóssy Pál: Akli Miklós. Bp. Marton Sándor. 
Sumári Sándor: Borcsa néni a mennyországban. Bpest. 

Kókai L. 
Szenes Béla: A csirkefogó. Bp. Marton Sándor. 
— — Az alvó férj. Bp. Marton Sándor. 
Szilágyi László: A legkisebbik Horváth lány. Bp. Ré-

vész Ferenc. 
Szunyogh Árpád: Mög van tiltva a szerelem. Budapest. 

Kókai L. 
Ne okoskoggy R o z i ! . . . Bp. Kókai L. 

— — Nő, igyunk egyet sógor ! . . . Bp. Kókai L. 
Taylor T.: Házitündér. (Ford. Huszár Imre.) Bp. Mar-

ton Sándor. 
Volly István: Népi játékszín. Bp. Népműv. Titkárok Or-

szágos Szövetsége. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Krisztus és a gyermek. — Drozdy Gyula: A fogalmazási 
órák beosztása. — Vérségi Ödön: A tanyai gyermek élete 
és lelki képe. — Németh Sándor: Helyesírás és nyelvi 
magyarázatok az V—VI. osztályban. —• Madzsar Imre. 
— Dr. Olay Ferenc: Magyarország nemzetiségi népoktatá-
sának törvényhozási szabályozása. — Gyakorlati pedagó-
gia: Gergely Ilona: Természetrajz-gazdaságtan tanítás a 
III—IV. osztályban. — Hazai és külföldi tanügyi lapok-
ból, — Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi iroda-
lom. —. Külföldi szemle. — Vezérfonal. — Egyesületi 
élet. — Hírek. — Tanügyi naptár. — Hivatalos rész. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 
A kiadásért f,-ielös: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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Weszely Ödön, a magyar pedagógiai szak-
irodalom egyik legkiválóbb művelője közvet-
lenül ha lá la előtt fejezte be legmodernebb mű-
vét, A korszerű nevelés alapelvei, a nevelés-
tudomány rendszere címmel. Ebben a hatal-
ma« kötetben tevékeny életének, gazdag iro-
dalmi munkásságának egész elméleti és gya-
korlati öröksége szállott át a magyar pedagó-
giai társadalomra, ötven év tapasztalatán épült 
fel a neveléstudomány katekizmusa, az iskola 
feladatának mai igényű, korszerű megoldá-
sáról. 

Weszely Ödön dr. egyetemi tanár , a nevelés 
elméletének nagy művelője, a „Korszerű neve-
lés alapelvei"-ben az oktatás problémáját olyan 
alapossággal és hiánytalanul dolgozta fel, hogy 
méltán t a r t j u k ezt a könyvét a mai kor peda-
gógiai enciklopédiájának. Alapvető mű az is-
kola, az oktatás és a nevelés minden részleté-
ben, az otthon munká já t is beleértve. 

A mű kiadója, a Kirá ly i Magyar Egyetemi 
Nyomda, kul túr fe ladatának megfelelően, úgy 
érzi, hogy Weszely Ödön szellemi örökségében 
minden pedagógusnak részesülnie kell. A meg-
boldogult szerző szándékát vá l t j a gyakorlat i-
lag valóra akkor, amikor a magyar oktatói 
Ka r : az iskolák Igazgatóinak, a Tantestületek 
valamennyi hivatott Tagjának megkönnyít i a 
szerző posthumus munkájának, a Korszerű ne-
velés alapelvei-nek megszerzését kizárólag pe-
dagógusok számára megszabott előnyös fel-
tételek mellett. 

A mű ára 15-— pengő. Minden működő peda-
gógusnak a könyvet 13-50 pengőért száll í t ja 
részletfizetésre, havi kétpengős törlesztéssel-
Lapunk olvasóit ez az a j án la t hivatásuk telje-
sítése szempontjából érdekli. E kedvezményben, 
minden olvasónk részesül, ha a könyvet köz-
vetlenül rendeli meg a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadóhivatalánál, Budapest IV. 242. 
postafiók. 

P Á L Y Á Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

SELLYE róm. kat. egyháztanácsa a lemondás folytán 
megüresedett kántortanítói állásra, ideiglenes helyettes 
minőségben (1. V. K. M. 70.057/1935. VI. ü. o. rendele-
tét), az 1935—36. tanévre pályázatot hirdet. Javadalma 
törvényes. Kötelessége díjlevél szerint. Pályázati határ-
idő a lap megjelenésétől számított 10 nap. Választás az 
egyházmegyei hatóság hármasjelölése alapján történik. 
A három jelölt énekpróbára meghívást kap. Költségmeg-
térítés nincs! Ének- és zenekarvezetésben való jártasság 
előny. Korteskedés kizáró ok. A szabályosan felszerelt 
kérvényeket a sellyei róm. kat. egyházközség képviselő-
testületéhez címezve, a róm. kat. Plébániahivatal, Bog-
dása, Baranya vm., címre kell benyújtani. (507) 

, 3 * 6 0 
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N x í f r y k o V Á C ó y , M i ü e s t k ó . í v , Petőfi Sándormtca 3. szám. 
A m. t. Tantestület "Tagjainak f ö l t e s z i mlahitei; vagy E % p é n z t á i í engec ' r r ény . 
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DEMENY IMRE O R G O N A - ÉS H A R M Ó N I U M É P i T Ő 

B U D A P E S T VI, LAZAR.UTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n v á l l a l . állandóan raktáron. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! K é r j e n árjegyzéket! 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombinált berendezések 

BUDAPESTI 
BŰTORSZALO N BAN 
B U D A P E S T VIII, B A R O S S - U T C A 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 

Hegedő, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt > 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
Részlttrm t B. 

KltDntetrt • «llig (as ie i illamaiban I 

Művésziesen j a v ítl 
Legjobb húr okai kiszítt 

M O G Y O R Ó S S Y GYULA 
A i j i f y i l k I n f v en 

B u d a » * a « V I I I , H á k ó c i l . ú t 7 1 
Taner6knek 1 0 e n g e d i » » |ut 

BÜDSZENTMIHALY református egyháza pályázatot 
hirdet a megjelenéstől számított 21 napi határidővel 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Helyi 
javadalom 45 értékegység, természetbeni lakás. Köteles-
ség a kijelölendő osztály vagy osztályok tanítása. Az ál-
lás az államsegély kiutalása után válik jogerőssé. Csak 
férfiak pályázhatnak. Politikai magaviselet igazolandó. 
A hasznos beruházások megváltása kötelező. Egyenlő 
esély esetén a levente-fúvószenekar vezetéséhez értő 
előnyben részesül. Ref.. iskolaszék. (496.) 

ISKOLAPADOKAT ES TORNASZEREKET 

s z e p e t , j o t 9 

FULLER ISTVÁN VÁLLALATÁNÁL, BAJA 

GRABŐC (Tolna m.) rk. kántortanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Javadalom 96 értékegység és 208-08 P. 
Földek három évre felesbe kiadva. Utódra kötelező. Né-
met nyelv tudása szükséges. A három jelölt kántorpró-
bára meghívót kap. Pályázati kérvények a hirdetmény 
megjelenésétől számított három héten belül a grábóci 
plébániahivatalhoz küldendők. (495.) 

CEGLÉD ref. egyházközsége az elemi iskolájánál 
megüresedett férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Az ál-
lás javadalma: a törvényes fizetés államsegéllyel, ter-
mészetbeni lakás, vagy lakbér az egyháztól. Helyi szol-
gálati idő szerint sorrendi előlépés a földes javadalmú 
állásokra. A földes állások helyi javadalma a tervbevett 
díjlevélmódosítással fog megállapíttatni. A tanító műkö-
dési helyét az iskolaszék jelöli meg. Kötelessége az osz-
tály vezetése mellett az egyház belmissziói munkájában 
részt venni, vasárnapi iskolát vezetni. Kellően felszerelt 
kérvények e hirdetmény megjelenésétől számított 21 nap 
alatt , vagyis folyó évi november 6-ig főtiszteletű Czeg-
lédy Sándor ref. lelkész, iskolaszéki elnök úrhoz külden-
dők. Az állás választás után azonnal elfoglalandó. (501.) 

H I R D E T É S E K 
Hirde teseker t a szerkesztőség n e m vállal fele össeget. 

BETÜSZARMAZTATAS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

DALOS TORNAJÁTÉKOK minden tornaóra öröme. 
1*50 pengő kottával. Babócsay-Tóth, Bátaszék. (473) 

HARMÓNÍUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

Az ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. • 
Leszállított áron 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előleges beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91.) 

Olvasó ink f ievelmébe a j án l j uk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol t an í tók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásá ro lha tnak e lsőrendű Z O N G O R Á K A T , P 1 A N I N Ó K A T . 

R u d a p ' - « t . F r c ' í b e t ' k ö r ú t e g y . 

BUDAPESTRŐL pestkörnyékre, vagy nagyobb vidéki 
városba cserélne református tanító. Válaszokat „Előnyös" 
jeligére a kiadóba kérek. (509) 
KILENCREGISZTERES harmónium, amerikai rendszerű, 
olcsón eladó. V I I I , Nagvtemplom-u. 21, 1. 10. (510) 

CSERÉL állami tanító Tisza mellől, két tanerős isko-
lától egy tanerősnél ( tanyán) működő kartárssal. Gyer-
mekeit közeli nagyvárosba vonattal bejárathatja. Levele-
ket : Muraközy, Nyíregyháza, Postrestante. (506.) 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ü o r g o n a é p l t ő 

Rákospalota, Pázmány-út 7 2 . 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a l e g -
m A r s é k e l t e b b í m n vá l l a l . 

H iiiiili ' « l i f m f f l l ® ^ ™ 1 ! 
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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 ár jegyzékemet. 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL Ä Ä 
A Zeneművészeti Főiskola szil l i tója. 

Kérje l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

ELADÓ egy 10 szóló és 9 mellékváltozatú, kétmanuá-
los, redőny- és generálcrescendóval szerelt pneumatikus 
orgona Barakovits orgonaépítő cégnél, Rákospalota, Páz-
mány-utca 72. (484.) 

Németül tudó okleveles óvónőt alkalmaznék polgárista 
leányomhoz. Bencskóné, Záhony. (508.) 

CSERÉLEK Szeged tőszomszédságából, húsz tanerős 
belterületi állami iskolától bárhová, a legkisebb helyre 
is, pormentes, erdős vidékre. Naponkint 8 vonat- és 3 
autóbuszjárat Szegedre, gyermekek otthonról egyetemre, 
középiskolákba, szakiskolákba járathatok. Polgári fiú- és 
leányiskola helyben. Kertész János, Kistelek. (502.) 

CSERÉLNE azonnal rk. községi tanítónő, Pestkör-
nyékről, hegyes vidékről. „Előnyös" jeligére. (498.) 

Számolástanítás az elemi iskolában. Irta: Bene Lajos. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tájékoztatások, 
tanítások és tanítási vázlatok a tananyag módszeres fel-
dolgozására, hogy erős számképeket, tiszta fogalmakat 
nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyor-
san és biztosan tudjanak számolni. Számolástanítás az I. 
osztály részére 1 P 20 fill., a II., III., IV., V—VI. osztá-
lyokban egyenkint 80—-80 fillér. Aki az egyes füzetek 
árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénz-
tári csekkszámlára beküldi, annak a szerző a kívánt köny-
vet bérmentesen megküldi. (404) 

természetesen valódi Tecutcíc kávé* 
pótlékkal. Fogyasztónk marad! 
Aki egyszer malátakávét 
vásárolt, újból megveszi! Az első 
vásárlás meggyőzi önt is! 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

MODERN iskolától cserélek bármily jellegűvel, rk. 
férfitanító. „Azonnal." Házastársajfröviden álláshoz jut-
hat. Postrestant, Szelevény. (503.) 

ALFÖLDI nagyközségből cserélne rk. osztálytanító. 
Itt egész éven át félnapos tanítás, villanyvilágítás, bő 
mellékes. Kiválóan előnyös cserealkalom. Leveleket 
Vankó Lajos, Baja, Petőfi Sándor-u., közvetít. (505.) 

MŰKEDVELŐKNEK megfelelő, engedélyezett színmű-
újdonságok. Egyfelvonásosak: Póruljárt részegek, Ta-
nító, Takarékos vőlegény. Vígjátékok, háromfelvonáso-
sak: Hej, Rákóczi, Bercsényi; Mindenki lépik egyet, Mik-
száth után. Megrendelhetők K. Pap Jánosnál, Kaposvár, 
Tallián-u. 35, Kókainál Budapest. Ingyen árjegyzék, jog-
díjkedvezmény szerzőnél. (504.) 

TESTNEVELÉSI VEZÉRKÖNYV ábrákkal, kottával, 
egész évi módszeres anyaggal 1-20 P. Babócsay János 
Bátaszék. (474.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANIN6T, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

KANTORIAKHOZ is értő, római katolikus, nőtlen, 
katonai kötelezettségének eleget tett gazdasági iroda-
tisztet keres Tiszttart/ság, Zsuzsannamajor. Posta: Pi-
ricse. (500.) 

MAGÁNYOS tanítónő háztartását vezetné, minden 
munkájában segítené állástalan tanítónő. Jelige „Ba-
rátnő". (499.) 

SZEGEDHEZ közel fekvő katolikus nagyközségből cse-
rélne áll. tanítónő családi okból, Budapesttől 60 km-re 
fekvő hasonló áll. iskolához. Osztott iskola, szép lakás, 
nagy kert, olcsó megélhetés, jó közlekedés. Hurcolkodási 
költséget megtérítem. Cím: Varga Erzsébet, Budapest, 
Apponyi-tér 1. sz. (494.) 

FÜZESGYARMATRÓL 11 tanerős, oszott, ref. isko-
lától cserélnék tanítóval vagy tanítónővel. „Ref. egyház" 
jeligére kiadóba. (497.) 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: %—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min* 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. Mielőtt harangot rendel, kérjen tő lem d í j m e n t e s költségvetést. 

SZLEZÁK 
h a r a n g -

ö n t ő -

m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepánsu. 

80. szám 

Saját házában 

RÁFAEL 

új harangos 
kat, harang* 
vaskoronákat 

és vas» 
állványokat, 
repedt harans 
gokat újra át* 
önti legjutás 

nyosabb 
árban. 
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O R G O N A - H A R M Ó N I U M O K Évtizedek óta 
közismert leg jobb 

h á z - , d a l á r d á k - , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfőtöl a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönye im: „Harmonhör l " . Te le fonszám: 51 -6 -52 . 

A L A P Í T V A 
1899. ÉVBEN. 

F I Z I K A I , F Ö L D R A J Z I , STB. 

T A N S Z E R E K E T , 
SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET G Y Á R T 

E R D É L Y és S Z A B Ó T A N S Z E R G Y Á R A 
B U D A P E S T IX, LILIOMÍUTCA 46. (TELEFON) 
Ú j képes árjegyzékünket kívánatra d í j t a l a n u l m e g k ü l d j ü k ! 

V m ^ m ^ a szállítja s olcsóbban a miniszt. ajánlott és többszörösen 
kitüntetett 40 éves cég, a mély fekete, tartós, használat» 

kész és szabadalmazott ^ 

ISKOLAI ÁB LA MÁZAT. 
Egy Vi bádog bl4 kg 4—6 isk. táblának P 8 — 

» »/2 » /4 » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» drb iskolatáblamáz*ecset, lapos 4"íos » 2 ' 3 0 
» palack lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel » — ' 9 0 

Láda, szállítólevél » —'40- tól feljebb 
Új mázolási és vonalzási utasítással. 

G R E S C H I K G Y U L A , B u d a p e s t I I , F ő u t c a 6 0 . 

SZLEZAK LASZLO HARANG. ÉS 
ÉRCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb-gyár 
Harangi 

felszerelés 

u 
•I» 

W w a. 

(Budapest-belvárosi föplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
„Polgármester-harang", melyet 1928 november 25-én szentelt fel 

dr. Serédi Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapest i Baz i l i ka 7 9 4 5 kg-os új harangja gyáramban k é s z ü l t . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923. 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű, 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany, 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerőlevél! 
Költségvetéssel díjmentesen szolgál I Előnyös fizetési feltételek 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS B Ű T O K ÜZLETE 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

ORSZÁGH LASZLO 
az Országh Sándor és fia kir. udv. mű-
orgona és harmoniumépító cég utóda 

RÁKOSPALOTA, 
BOCSKAY-UTCA 1 6 2 / a . 
Vállal bármilyen rendszerű új orgonákat, 
átépítéseket, homlokzatsípokat, javításokat 
L E G J U T Á N Y O S A B B A N . 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S H 
iskolabútor-gyára. Bpest VI, Dévényi-út 2 0 - 2 2 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve« 

Harmőniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
melleti részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
C T m M A C C C Q B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O l U V V A O O L n L Á N C H I D - U T C A 5 . S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen ára jánlatot 

ISKOLAI 
FALITÉRKÉPEK, 

népiskolai atlaszok, kézitérképek a leg-
előnyösebben és legolcsóbban szerez» 
hetők be a 

Magyar Földrajzi Intézet R.=t.=nál, 
Budapest. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

E H A L L , 
A N D R Á S S Y . Ú T 15. SZAM 

22.952. — 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 ú t 6. ( F . : T h i e r i n g R i c h á r d . ) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S 1 A J É K O Z T A T Ó 

O Z E R K E S Z T Ö S É G : B u d a p e s t , V., Hoid-utca 16. (Magyar 
" k i r á l y i vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon: a6-8- i8 . 

T / " I A D Ó H I V A T A L i Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII . ker., Múzeum-körűt 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

l ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

aem vállalkozik. Hirdetések szö-
>ege a kiadóhivatalnak, minden 
tgyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

E L Ő F I Z E T É S egész évre 9-60 P, negyedévre 3-40 P. Egyes szám 
ára 50 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

320—4—106/1930. VIII . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán- és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal elmére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37,473. számú csekkszámlájára. 

T_T I R D E T É S hivatalos pályázat 
" 10 fill., magánhirdetés 14 fillér 
szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
i a o P. v , oldal 70 P , Vi Oldal 40 P 
V1 oldal 20 P. A hirdetési d l | ;k a 
kiadóhivatal címére előrífizetendők. 

L I S Z T F E R E X C 

I r t a : M A R I A Y Ö D Ö N 

BIBBB tUmjű 
I SZEGED 

I X O L V Ó l F W i o f -

Vannak lángelmék, ember-csillagok, akik a 
létezés előtti homályból úgy röppennek föl az 
égre, mint a tűzijáték fény csóvái . . . 

. . . A lent terjengő sötétségből fényvonal sza-
lad fölfelé, amint magasra ér, nyilani kezd, 
mint valami varázs-
legyező, aranysárga, 
rubint-vörös, türkiz-
kék szirmok bomla-
nak belőle s ahogy ez 
a fénybokréta egyre 
feljebb és feljebb tör, 
úgy nő titokzatos 
pompája, fölveszi a 
szivárvány minden 
színét s csak akkor 
omlik vissza a földre, 
levegőt reszkető mo-
ra j lássál . . . 

Így tört fel az ég-
re a magyar nem-
zet egyik legnagyobb 
büszkesége, az egyik 
legdicsőbb ember-csil-
lag: Liszt Ferenc. De 
a tűzijáték-hasonlatot 
reá emlékezve nem 
gondolhatjuk teljesen 
végig. Mikor Liszt 
Ferenc zsenije a szi-
várvány minden szí-
nében megérett, az 
egész világ füléhez el-
érő zengés után nem 
veszett bele a min-
dent elnyelő idő sö-
tétségébe, hanem to-
vább világít a magyar égről a föld minden em-
berének, mint valami örök erejű, káprázatos 
bolygó, mely finom pályáján ú j r a és újra vissza-
tér a szépséget értők és imádók sóvár lelkéhez. 

Egy nép értékét végső fokon mégis csak azok-
kal a lángelmékkel lehet legjobban megmérni, 
melyekkel a nemzet és az egész emberiség kultú-
rá já t megajándékozta. Ha ezzel a legfinomabb 

mérleggel mérünk, akkor az Európa szívében 
társtalan magánosságban, testvértelenül, tenger 
baj között élő kis magyar nemzet joggal lehet 
büszke magára. Ez a kis nemzet, melynek létét 
annyi veszély fenyegette, egyik kezében mindig 

ott tartva fényes és 
éles kardját, a másik-
kal olyan alkotó mun-
kát végzett, amellyel 
akárhány nagyobb 
nemzet is alig dicse-
kedhetik. Vannak vi-
lághírű írói, költői, 
vannak világ-nagy ne-
vet viselő festői, van-
nak olyan muzsiku-
sai, mint kevés más 
népnek, vannak nagy-
szerű tudósai, akik 
agyuk tökéletes mű-
szerével az egész em-
beriség részére vé-
geztek áldottan nagy 
munkát. 
A XIX. század külö-
nösen ontotta a ma-
gyar tehetségeket. A 
Széchenyi kezdte re-
form-korszak teljes 
magyar újjászületést 
jelentett. A tespedés-
ből fölébredve, né-
hány évtized alatt 
Európa szellemi veze-
tőinek sorába küz-
dötte föl magát a 
magyar. Hosszú lenne 

felsorolni a sok-sok rag>Togó csillagot, mely ek-
kor szikrázott rá a magyar égre. Ezek egyike a 
mi Liszt Ferencünk, kinek tisztelt emlékezetét, 
születésének százhuszonötödik és halálának ötve-
nedik évfordulóján, az országos Liszt Emlékév 
keretében szívvel-lélekkel most ünnepli az egész 
magyar nemzet. 

Nem hiába, hogy Liszt igazi romantikus mű-
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vész volt, de valóban olyan is az élete, művészi 
pályafutása, mint egy álomszerű, káprázatos 
regény. A mi művészeink közül talán csak 
Munkácsy Mihály pá lya fu tása hasonlítható össze 
az övével. Két név, két magyar, akik előtt az 
egész világ haj tot t fe je t és lobogót. A keleti gaz-
dagságú, nábobi fantáz iá jú Jókai álmodott i lyen 
alakokat, mint Liszt és Munkácsy, akik valósá-
gos életükkel éltek végig egy meseszerű álmot. 
H a nem tudnánk, hogy ez a két, szerény sorból 
üstökösként felragyogó ember valóban így élt, 
azt kellene hinnünk, hogy pályájukat csak egy 
költő forró fan táz iá ja rajzolta elénk. Nagyon ta-
lálóan adta Liszt Ferenc életével foglalkozó 
könyvének címéül. Harsányi Zsolt, a nagy ma-
gyarok élet-regényeinek megírója, a „Magyar 
rapszódia" címet. Zenei értelemben a rapszódia 
bizonyos szaggatott, lendületes, a képzeletnek 
tág teret engedő muzsikát jelent. A mi Liszt Fe-
rencünk élete, művészi pályafutása csakugyan 
egy lázas, merész ugrásokkal teljes és egy nép 
minden lelki motívumát belénk zengő, csodála-
tos színességü rapszódia. 

Hiába élt Liszt Ferenc túlnyomó nagy részben 
idegenben, mégis minden idegszálával a magyar 
talajhoz tapad. Zeneszerzeményeiben egyre és 
egyre visszatérnek a színmagyar motívumok és 
mint ahogy az ókorban a „raphsodosok", a ván-
dorénekesek előadásait kísérte a kithara, ez az 
ősi zeneszerszám, úgy festi alá, úgy kíséri soha 
el nem hallgató zengéssel Liszt Ferenc minden 
lelki mozzanatát, zeneköltői termelését szíve mé-
lyén gyökerező és onnan haláláig ki nem tép-
hető magyarsága! 

Tekintsünk vissza a múltba és idézzük ma-
gunk elé e csodálatos magyar lángelme pálya-
futásának főbb állomásait. 

A nagy zeneköltő Doborjánbau született, 1811 
október 22-én. Aty ja , aki az Eszterházy-urada-
lom egyik tisztje volt, vezette be először a mu-
zsika misztikus birodalmába. Liszt a szó nemes 
értelmében vett igazi csoda-gyermek volt. Mái-
kilencéves korában nyilvánosan hangverseny-
zett Sopron városában, ma jd nemsokára Po-
zsonyban, ahol a lelkes magyar főurak azonnal 
megérezték, micsoda nagyszerű ígéret rejlik 
benne és anyagi támogatást adtak össze szá-
mára, mellyel azután a kor egyik legkiválóbb 
mesterénél, Czerny Károlynál kezdte meg ko-
moly zongoratanulmányait . A kis Liszt láng-
elméje rohamosan, igazán rakétaszerűén fénylett 
föl és bontakozott ki. A később világhírességgé 
emelkedett fiúcskának legszentebb, legbecé-
zettebb emlékévé vált, hogy első bécsi bemutat-
kozása alkalmával a muzsikusok muzsikusa, a 
zene-titán Beethoven fölment hozzá a dobogóra 
és homlokon csókolta. A zene fejedelmének 
ihlető csókja méltó homlokra szállt, mert a kis 
Lisztből a világ egyik legnagyobb virtuóza és 
hervadhatatlan értékeket teremtő zeneszerzője 
lett. Az 1823. évben, mielőtt a fiúcska további 
tanulás céljából Francia- és Angolországba in-
dult, búcsúhangversenyt adott Pesten. Olyan si-
kere volt, hogy még három hangversenyt kellett 
adnia. Már mint serdülő i f jú , a fény városát, 
Párizst is meghódította a káprázatos tehetségé-

vel. Boszorkányos mestere lett a zongorának, 
nemsokára úgy emlegették, mint hangszerének 
Paganini jé t . A kor legnagyobb művészeivel, köz-
tük Chopinnel kötött meleg barátságot. A har-
mincas évek derekán lép életébe egyik nagy ér-
zése, a d'Agoult grófné i rán t érzett szerelnie. 
Ö és a másik nagyszerű asszony, Sayn-Wittgen-
stein hercegné nagy befolyást gyakoroltak életé-
nek kialakulására. Mindkét asszony korának leg-
szellemesebb, legfinomabb elméjű női közé tar-
tozott. Mindkettő rajongva tisztelte a nagy mes-
ter zsenijét és bízva Liszt zeneköltői és reformá-
tori küldetésében, mindent elkövettek, hogy a 
nagy mester lángelméjét minél szélesebb kör 
ismerje el. 

A nagy zeneköltő hosszú időt töltött Goethe 
városában, Weimarban, ő lett ott a zenei élet 
fejedelme, munkássága korszakot jelentett. Innen 
Kómába került, ahol szintén hosszabb időt töl-
tött. Hangverseny-kőrút ja i alkalmával jófor-
mán minden számottevő európai várost bejárt 
és ahol csak varázserejű u j j a i megzengették a 
zongora húr ja i t , fejedelmek, főurak, gazdagok 
és szegények egyaránt hódoltak meg bámulatos 
tehetsége előtt. 

De akármerre jár t is a nagy Mester, akár-
mennyi dicsőség is övezte, sohasem felejtkezett 
meg magyar hazájáról! 

A dicsőség nomádja csak akkor érezte magát 
igazán otthon, ha Párizs, Róma, London, Szent-
pétervár és a többi vi lágváros üdvrivalgása 
után visszatérhetett hazájába. Liszt száz-
százalékos magyar lelkiségének egyik legmeg-
hatóbb bizonyítéka, hogy mikor hírét vette az 
1838-i borzalmas árvíznek, mely csaknem romba 
döntötte az akkori kis Pestet, azonnal hangver-
senykörútra indult és annak jövedelméből va-
gyont kitevő összeget küldött a károsultak meg-
segítésére. Ekkor írta ezeket a sorokat: „Oh, én 
távoli hazám!... Én ki ter jedt nagy családom!..." 
És a nagy Mester ezt a testvéri közösséget életé-
nek minden szakában továbbra is hűségesen 
megtartotta. Többször vissza- és visszatért Ma-
gyarországra, hogy itt hangversenyeket adjon. 
Ilyenkor az egész főváros úgy ünnepelte, mint 
valami fejedelmet. Egyik ilyen hangversenye al-
kalmával remekbe készült díszkardot nyúj to t tak 
át neki. A külföldi, főleg a párizsi s a j tó ki-
gúnyolta a lelkesedésnek ezt a megnyilatkozását 
és Liszt Ferenc ekkor is hűségesen megállotta a 
próbát, komoly és megindult sorokban magya-
rázta meg a kötekedőknek, hogy a magyarok 
szemében a hősi kard nemzeti jelkép és mikor 
őt azzal ajándékozták meg, akkor az ő vérbeli 
magyarságát tisztelték meg, magyar módra. 
Sietett kijelenteni, hogy ő ezt a megtisztelést 
forró lélekkel, hálával fogadja , mert igenis! 
magyarnak val l ja magát. 

E pontnál meg kell á l lanunk. 
Voltak és talán vannak még ma is olyan 

emberek, akik szeretnék elvitatni a magyarok-
tól a zeneköltészet egyik legragyogóbb csilla-
gát, Liszt Ferencet, főleg azért, mert al ig be-
szélte nyelvünket. Ezekkel teljesen fölösleges 
lenne vi tába szállanunk. Liszt magyarsága mel-
lett olyan ember szólalt meg, olyan ember szol-
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gáltatot t cáfolhatatlan dokumentumokat, aki-
vel komikus lenne vi tába kezdeni, mert ez az 
ember nem más, mint — Liszt Ferenc! Maga a 
Mester volt az, aki számtalanszor hangsúlyozta 
szóval és írásban, liogy teljes szívével, lelkével 
magyarnak érzi magát. Leveleiből özönével ál-
l í thatunk össze idézeteket, melyek mind-mind 
az ő magyar lelkének megingathatat lan hű-
ségét igazolják. Ö maga mondja, hogy ő is 
„e régi és erős nemzethez tartozik, ennek az 
ősi népnek hű f i a " . . . Valahányszor hazajön, 
mindig megindult, mélységes öröm és boldog-
ság tölti el a viszontlátáskor, érzelmei túlárad-
nak a magyar földön, maga í r ja , hogy „az én 
lovagias és nagy nemzetem i ránt való ragasz-
kodásom f á k l y á j a élénk lánggal lobog mindig 
szívem legelrejtettebb zugában . . . Sohasem fe-
ledem el, mennyi hálával és szeretettel tarto-
zom hazámnak!" 

Akiknek pedig mindez nem elég bizonyíték, 
azok számára ott vannak Liszt Ferenc örök ér-
tékű művei! Ezekből a zenekölteményekből 
forró buzogással árad a magyarság! A gáncsos-
kodóknak, az irigyeknek, a hitetleneknek fülé-
hez szóljon a : Hungária szimfonikus költe-
mény, szívbemarkoló erővel zengjen a minden 
kételyt elnémító húsz magyar rapszódia, zsong-
jon a fölemelő magyar Koronázási Mise, az 
Esztergomi Mise, lobogjon a Magyar fantázia, 
ragyogjon Szent Erzsébet legendája, pezseg-
jenek fülükbe a Liszt szerezte csárdások és 
mind-mind az ő magyarlelkű szerzeményei, 
melyek hegedűk síró szavával, csellók bugásá-
val, kürtök harsány szavával, klarinétok örö-
mével, cimbalmok zengésével kacagják, s í r ják, 
dalolják, zsolozsmázzák és kiá l t ják világgá, 
hogy Liszt Fe renc lelke magyar, magyar, ma-
gyar! A magyarság adta Liszt Ferencet a vi-
lágnak és adott vele olyan értékes magyar 
muzsikát, mint amilyen érték az acélos magyar 
búza, a hófehér, áldott magyar kenyérliszt, a 
kacagó magyar alma ós az a ranysárga tokaji 
szőlő. Mint ezeket, úgy termette a magyar föld 
Liszt Ferenc lelkét, munkáiban megtalálhat juk 
a nemes magyar föld csodálatos zamatát és 
ízét, a magyar szellemi t a l a j mesés kincse 
Liszt Ferenc zsenije! Liszt Ferenc elsősorban 
a miénk, magyaroké! De mi, magyarok, úgy 
adunk belőle testvéri részt a világnak, mint 
ahogy mi is a miénknek érezzük Beethovent, 
Dürer t , Shakespearet és a többi nagyokat, mert 
minden világító nagy szellem végső eredmé-
nyében mindenk ié . . . Liszt Ferenc magyar-
ságát elvitatni sohasem engedjük, de boldog 
örömmel osztozkodunk embertestvéreinkkel e 
nagyszerű szellem ajándékaiban, költészetének 
fényében és melegében. 

Liszt Ferenc legnagyobb műveivel a zene-
költészet ritka magasla ta i ra jutot t föl. Ilyen 
művei a már említett Szent Erzsébet legendája, 
a Koronázási Mise és legnagyobb szabású 
műve: a Krisztus-oratórium. Munkássága el-
avulhatat lan értéket jelent a muzsika birodal-
mában, jelentősége korszakalkotó. Bá t ran in-
dult ú j u t ak ra és lángeszéből sokan kaptak 
termékenyítő sugarakat . Zenekölteményeiben 

valami ősi magyar tűz, csillogás és méltóság 
tr iumfál . Öt tek in t jük a szimfonikus költemény 
atyamesterének. Ö vágott határozott ösvényt a 
nagyvonalú programmzenének és magyar rap-
szódiáival tűzbe hozta az egész világot. Mikor 
ezeknek hangja i Európa nagy hangversenyter-
meiben feluj jongtak, éppúgy felénk figyelt a 
világ, mint mikor Munkácsy első, nagy vász-
nain megjelentek a t ragikus erejű magyar ala-
kok. Liszt és Munkácsy voltak azok, akik láng-
elméjük fényénél legtöbbet mutat tak meg 
Európának az akkor még majdnem teljesen is-
meretlen teremtő magyar lélekből. 

Liszt Ferencnek nagy érdeme van a magyar 
Zeneakadémia megalapítása és magas szín-
vonalra emelése körül is. Ö volt a legboldo-
gabb, mikor ennek fundamentumát megvetet-
ték és hangsúlyozta, hogy mint bölcsőtől a sír ig 
magyar ember, szívvel-lélekkel igyekszik elő-
mozdítani, fejleszteni a magyar zene kultuszát. 
A neki fe la jánlot t elnöki tisztséget örömmel 
fogadta el és éveken keresztül több hónapot 
töltött mindig Budapesten, ahol a rajongó ta-
nítványok özöne vette körül a tehetség gyé-
mánt já t mesterien csiszoló nagy Mestert. Liszt 
Ferenc egész sor kiváló magyar művészt nevelt 
föl. Az a nagyszerű szellem, mely lángeszéből 
kiáradt, még ma, is termékenyítőleg hat a ma-
gyar zenei életre, mely líj és ú j erőt merí t 
Liszt Ferenc világraszóló nevéből és szuggesz-
tív magyarságából, lángolásából. 

A mindvégig babéros úton járó Mester 1886 
július 31-én ha l t meg Bayreuthban. Hamvai 
még idegen földben nyugosznak, de bizton re-
méljük, hogy azok nemsokára ide fognak ke-
rülni azok közé a rögök közé, melyekhez Liszt 
Ferenc szíve első dobbanásától az utolsóig hű-
séges m a r a d t . . . 

• 

A Liszt Emlékév fölemelő, magas színvonalú 
művészi ünnepségekkel nyi l t meg. Az egész 
kul túrmagyarság szívvel-lélekkel járul t a nagy 
Mester emlékezetének büszke obeliszkje elé és 
bensőséges szeretettel, szívből fakadó hódolat-
tal fog résztvenni az elkövetkezendő ünnepe-
ken, hangversenyeken is. 

Ezekben a napokban a minden jót és szépet 
átérző és megértő magyar tanítóságnak meleg 
tisztelettel és érdeklődéssel kell Liszt fényes 
emlékezetéhez fordulnia. A magya r tanító szí-
vének, lelkének meg kell t á ru ln ia erre a névre 
is, mint a többi világnagy magyar nevének 
hallatára, hogy a maga lelkének tiszta kész-
ségét és erejét növelje az ilyen nevekből ki-
sugárzó delejes erővel. 

A magyar taní tó első harcvonalbeli ka tonája 
annak a művelődési fegyverekkel vívott élet-
halálküzdelemnek, melyet az á rva magyarság 
folytat az őt méltán megillető jobb jövőnek 
kivívásáért. A sikeres küzdelemhez elsőrendű 
föltétel, hogy maga a harcos legyen meg-
győződve fegyverének hata lmas erejéről. A friss, 
fiatal, zsenge lelkeket formáló magyar tanító-
ság büszke bátorsággal feszíti vállát a reá-
háruló feladatnak, a legszebb harcnak, mert 
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tudja , hogy olyan ku l tú ra kiterjesztéséért, 
megtar tásáér t és győzelemre ju t ta tásáér t ál-
dozza minden erejét, amely fényes neveivel és 
eredményeivel eljegyezte magát a halhatat lan-
sággal. 

A megcsonkított Magyarországnak van egy 
óriási területe, amelyet semmiféle fegyverrel 
nem lehet tőle elvenni. Ez a nagyszerű ered-
ményeket felmutató magyar ku l tú ra messze 
horizontokig elnyúló, csodálatosan gazdag terü-
lete. Mit valami hatalmas, büszke jegenye-
nyárfasor , úgy szegik be ennek a jövendő bíz-
tató zöld pereméig elnyúló kul túrbirodalomnak 
ha tára i t a vi lághírű nagy magyarok n e v e i . . . 
Sort áll Petőfi, Jókai, Munkácsy, Liszt Ferenc 
és a többi nagyszerű magyar égretörő neve és 
büszke uta t mutat a m a g y a r n a k . . . 

A magyar tanítóságnak minden a lka lmat meg 
kell ragadni, hogy minél korábban reáfordí tsa 
az életútra induló, fogékonylelkű magyar gyer-
mekek boldogan felnyíló szemét ezekre az út-

jelző nevekre, megbíztatva a nekizsendülő i f j ú 
elméket, hogy nem jöhet annyi csapás a ma-
gyarra , amelynek borús köde, földünket súroló 
sötét fellege alól ki ne látszódjék a Liszt Fe-
renchez hasonló sudár magyar jegenyék koro-
nája . 

Mindenki, aki csak i f j ú magyar lelkeket gon-
doz és formál, öntse bele a fölemelő tudatot e 
t iszta kristálykelyhekbe, hogy nem pusztulhat 
el, nem halhat meg sohasem az a nép, melynek 
annyi, Liszt Ferenchez hasonló, babérkoszorús 
fia költötte dús élte kincsét milliókra, meg-
zengetve a minden ember füléhez elérő, csodá-
latos magyar zene örök hangjai t , betöltve ékes 
színekkel a világ múzeumaiban kincsként őr-
zött magyar festmények elmúlhatat lan értékű 
vásznait, maradandóan széppé fa ragva a hó-
fehér márványt , gyémánt tá csiszolva a szót 
versben, prózában, ragyogó munkát végezve 
minden tudományban! 

A L E N G Y E L K Ö Z O K T A T Á S Ú J R E Y D ^ Z E K E 
í r ta: T O M C S Á N Y I J Á N O S 

E lap hasábjain már ismételten szó volt a len-
gyel közoktatásról és arról, hogy az ú j életre 
támadt Lengyelország miként igyekszik meg-
alapozni sa já t külön rendszerét, melyet nem-
zeti sajátságaihoz és pénzügyi helyzetéhez mér 
ten legmegfelelőbbnek tar t . Szó volt bizonyos 
tervekről, melyek hétosztályú elemi iskoláról 
és az afölé épített ötosztályú középiskoláról 
szóltak, melyek a szakoktatás ú j ú t j a i t keres-
ték stb. A tervek most megvalósultak és mint 
az legtöbbször történni szokott, az eredmény 
nem egészen olyan, mint aminőt a tervek alap-
ján vá rn i lehetett. 

A lengyel iskolareformról az 1932. évi március 
11-én kelt törvény intézkedik, de a végrehaj tás i 
munkálatok csak most haladtak annyira, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ki-
adhatta. a rendeleteket s a tanév elejével életbe 
léptethette a reformokat, melyek természetesen 
csak bizonyos átmeneti idő u tán valósulhatnak 
meg egész terjedelmükben. A reform felöleli 
és egységes rendszerbe foglal ja az egész köz-
oktatást , tehát úgy a népoktatási intézeteket, 
mint a középiskolát és a szakoktatást. Minket 
elsősorban a népoktatási intézetek és az ezek 
színvonalán álló szakiskolák érdekelnek s azért 
főkép ezekkel fogunk foglalkozni, míg a töb-
bieket csak érint jük, r ámuta tva a népoktatási 
intézetekkel való összefüggésükre. 

A lengyel iskolai re form célja a legmagasabb 
fokra emelni a nemzet értelmi és nemes érzelmi 
színvonalát. Ezt a célt az iskoláknak három 
i rányban kell szolgálniok, és pedig: 

1. Azáltal, hogy alkotó képességű állampolgá-
rokat nevel, akik ismerik és teljesíteni képesek 
az ál lam iránti kötelességeiket. Ezt csak akkor 
érhetik el, ha megfelelő valláserkölcsi, értelmi 
és testi nevelésben részesülnek. Ennek folya-
mán beléjük kell oltani az összes polgári eré-
nyeket, elsősorban az államuk iránt i szeretetet 

és ragaszkodást, az állami és társadalmi cé-
lokra való áldozatkészséget, a hatóságok iránti 
engedelmességet, a fegyelmet, a felmerülő ne-
hézségek legyőzésére való képességet és annak 
megértését, hogy sa já t államuk ha tá ra i t még 
a legnagyobb áldozatok árán is meg kell vé-
delmezniük. Ezt a célt nemcsak a tantervi 
anyag szolgálja, hanem az iskolai ünnepélyek 
és egyesületek, mint a légvédelmi és gáz-
védelmi liga és más efféle. Világosan meg kell 
értetni, hogy a polgárok ezen védelmi készsége 
nélkül katasztrófa érheti a nemzetet és kérdé-
sessé válhat önálló állami léte. 

2. Az előbbiekkel párhuzamosan kell haladnia 
az életrevalóság nevelésének. Ezt a lengyel is-
kola azzal véli elérhetőnek, ha a tanulókat 
állandóan közel hozza a jelen problémáihoz és 
szükségleteihez. Előbb a környezet jelenségeire 
t ámasz t j a a tanítást , melyek kapcsolatosak a 
köznapi reális élettel, majd a tanulók értelmé-
nek fejlődésével kiszélesíti az érdeklődés körét 
országos kérdésekre s végül az általános em-
beriekre. Ezál tal a taní tás megszűnik az élet-
től elszakított elméletnek, elvont értelmi játék-
nak lenni és összekapcsolódik az élettel és az 
állam egész területével és annak gazdasági és 
kul turá l i s szükségleteivel. 

3. Az ú j iskolai rendszer további célja, hogy 
az összes társadalmi rétegek legkiválóbb és leg-
tehetségesebb egyedei számára megkönnyítse a 
tudományos és szakmabeli képzés legmagasabb 
fokának elérését és ezáltal felszínre hozza a 
nemzetben szunnyadó szellemi erők maximu-
mát, a legértékesebb egyedeket. Elősegíti ezt 
a célt az állami és társadalmi szervezett segít-
ség, mely ösztöndíjak alakjában j u t el a ta-
nulókhoz. 

Je l leg tekintetében háromféle iskolát külön-
böztetünk meg az ú j lengyel iskolai rendszer-
ben, nevezetesen: állami iskolát, köziskolát és 
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magániskolát. Az á l lami iskolát kizárólag ál-
lami hozzájárulásból t a r t j ák fenn, a köziskolák 
költségeit az állam és a községek közösen vi-
selik. Ide tartoznak az elemi népiskolák és a 
gazdasági népiskolák, valamint a továbbképző 
szakiskolák. A magániskolák közé számíttat-
nak az önkormányzati testületek (járások és 
némely módosabb városok) által kizárólag sa-
j á t forrásaikból fenn ta r to t t iskolák, továbbá a 
társadalmi egyesületek, intézmények (ide tar-
toznak az egyházak eo szerzetesrendek is) ós 
végül a magánegyónek által fenntar tot t tulaj-
donképeni magániskolák. 

A fokozatot illetően megkülönböztetünk alsó-
fokú népoktatási intézeteket, melyek közé az 
óvódák, elemi népiskolák, továbbképző szak-
iskolák és alsófokú szakiskolák tartoznak. 
Ezek fölött vannak a középiskolák. Ide számít-
juk a gimnáziumokat, a líceumokat és a gim-
náziumi és líceumi fokozatú szakiskolákat. 
A legfelsőbb fokot a főiskolák: egyetemek, mű-
egyetemek és akadémiák alkotják. 

A népoktatási intézetek legalsója az óvóda. 
Inkább szociális, mint oktatási intézmény, 
melynek intézeteiben az otthon kellő gondozás-
ban nem részesülő gyermekek kapnak otthont. 
Oktatási intézetek közé csak azért sorozzák, 
mert az ott elhelyezett gyermekek foglalkozta-
tása közben gyakorol ják a légzőszerveket, moz-
gást, tanulnak éneket, játékokat, élesítik érzék-
szerveiket, végeznek kézimunkát, versikéket 
mondanak s beszédgyakorlatok közben ápolják 
bennök a vallási, tá rsadalmi és humani tár ius 
érzéseket. Lengyelországban az óvókat túl-
nyomó részben az önkormányzati testületek, 
tá rsadalmi intézmények és egyesületek, vala-
mint magánegyének t a r t j á k fenn. Számuk nem 
ér i el a háromezret. Az óvódákba hároméves 
gyermekeket vesznek fel s ezek ott hétéves 
korukig, vagyis a tanköteles kor kezdetéig ré-
szesülnek gondozásban. 

A népiskolai tankötelezettség a hetedik élet-
évtől a tizennegyedik év betöltéséig, tehát hét 
évig tar t . A továbbképző (nálunk ismétlőiskolai) 
kötelezettség pedig a 18. életévig. 

Ehhez képest az elemi iskola hétosztályos. 
A földrajzi és népesedési viszonyok természete-
sen nem mindenütt engedik meg a teljes hét-
osztályú, héttanítós iskola felállítását. Kisebb 
fa lukban be kell érni egy-két tanítóval. A ta-
nítók számának megállapításánál az 1868. évi 
magyar törvény létszámai vannak alapul véve, 
vagyis egy taní tóra rendszerint 60 tanulót szá-
mítanak és csak kivételesen 80 tanulót. 

A tan terv megállapításánál figyelembe vették 
azt a körülményt, hogy egy tanító a hét év 
alat t nem érheti el ugyanazt az eredményt, 
mint hét tanító, vagyis hogy az osztatlan is-
kola nem sa já t í t t a tha t el annyi anyagot, mint 
az az osztott, melynek minden osztálya külön 
taní tó vezetése alat t áll. Azért az iskolákat há-
rom fokozatba osztották be. Az I. fokozatot ké-
pezik az 1—2 tanítós iskolák, a II . fokozatot a 
3—4 tanítósak, míg az 5—7 tanítóval bírók a 
111. fokozatot. 

Az egységes nemzetnevelési programmot a 

I I I . fokozat tanterve alkotja ugyan, de az első 
fokozatú elemi népiskolában ennek csak a négy 
alsó osztály teljes anyagát kell feldolgozni és 
a felső háromnak csak a leglényegesebb ré-
szeit. Végeredményben az első fokozatú iskola 
hót évének sikeres befejezése a harmadik foko-
zat öt osztályának elvégzésével azonos minősí-
tést nyúj t . A második fokozatú iskola az egy-
séges nemzeti taní tás i programúinak második 
fokát nyúj t ja , vagyis teljes egészében az első 
öt osztály anyagát és a VI. és VII . osztály 
anyagának lényeges részeit. Az ezen fokozatú 
iskolában sikerrel befejezett hét év az elemi 
iskola VI. osztályának elvégzésével azonos. 
A harmadik fokozatú iskola hét évének sike-
res elvégzése a teljes elemi iskola, vagyis a 
VII . osztály elvégzését jelenti. 

A 18. életévig ta r tó továbbképzés teljes rend-
szere még nincs kiépítve. A terv az, hogy csak 
kisebb részben fog történni általános továbbkép-
zési tanfolyamokon, tehát a mi ismétlő isko-
láinkhoz hasonló módon, nagyobb részben, ne-
vezetesen a nagyobb községekben és városok-
ban továbbképző szaktanfolyamokon és rendes 
szakiskolákban. Erről még alább lesz szó. 

A középiskola a népiskola VI. osztályán épül. 
Aki tehát az osztatlan egy- vagy kéttanítós is-
kolában töltött el hét évet, annak még egy osz-
tá lyt kell elvégeznie egy osztott 5—7 tanítós 
iskolában, vagy pedig ott magánvizsgát tennie 
a VI. osztályból ha a középiskolába akar jutni. 
A második fokozatú iskola elvégzése u tán aka-
dálytalanul veszik fel a gimnáziumba. Ha pe-
dig: I I I . fokozatú iskolába jár t , akkor már s. 
hatodik év, vagyis a VI. osztály befejeztével 
iratkozhatik be a középiskolába. Ezeknek az 
egyenlőtlenségeknek kiküszöbölése céljából sok 
helyen a magánközépiskolák előkészítő osztá-
lyokat nyitottak, hogy az osztatlan iskolákra 
uta l t tanulók ott a szükséges osztályokat el-
végezhessék és ekkép az időveszteségtől men-
tesüljenek. 

A középiskola kétfokozatú, mégpedig az alsó 
a gimnázium négyéves, a felső pedig a líceum. 
Ez kétéves és elvégzése jogosít a főiskolai fel-
vételre. A gimnázium egységes, tehát nincs kü-
lön reáliskola vagy reálgimnázium. Tananya-
gában szerepel a többi nálunk is szokásos tárgy 
mellett a latin nyelv és egy idegen nyelv (né-
met, f rancia stb.), ezenfelül gyakor la t i foglal-
kozások és nem kötelező t an tá rgykén t még 
valamely szomszéd nép nyelve. Értesülésem 
szerint Krakóban ilyen nyelvül a magyar t vá-
lasztották. (Eszembe jut itt, hogy amikor a mi 
középiskolai t an te rvünk kiadása alkalmával 
egy napilapban hasonló intézkedést kívántam 
s a szerb, oláh, tót és lengyel nyelv taní tását 
illetőleg, ezt némely helyen hazafias szempont-
ból aggályosnak talál ták! Tehát a hazafiság 
tudatlanságból állana.) A líceum, mint a közép-
iskola felső tagozata, már teljes mértékben 
figyelembe veszi a szakelágazásokat. 

A tanítóképzés eddig ötéves szemináriumok-
ban történt, melyek az elemi iskola VII . osz-
tály-ának elvégzése után vették fel tanulóikat. 
A képzés tehát, mint nálunk a háború végéig, 
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12 évig tartott. Az ú j iskolai re form a képzés 
színvonalát jelentékenyen felemeli, amennyi-
ben a képzés ezentúl vagy háromévi pedagógiai 
líceumokban fog tö r tén i vagy pedig kétévi pe-
dagógiumokban. A pedagógiai líceumok fel-
vételi feltétele a gimnázium elvégzése lesz, te-
hát összesen 13 évig fog tartani, a pedagógiu-
mokban való felvétel feltétele pedig a közép-
iskolai líceum érettségi bizonyítványa. Ekképen 
a pedagógiumi képzés 14 évig fog tar tani . 

Ügy a pedagógiai líceum, mint a pedagógium 
általános, továbbá társadalmi és polgári kép-
zést fog nyúj tani és pedagógiai elméleti és 
gyakor la t i szakkiképzést. A pedagógium tan-
terve bizonyos szaki rányt is fog követni és a 
t an tá rgyak bizonyos csoportjában alaposabb 
lesz. 

Magasabb követelményeket támasztanak az 
óvónőkkel szemben is. Az óvónőképzők ugyanis 
eddig az elemi iskola hetedik osztályához csat-
lakoztak és kétévesek voltak. Most az elemi 
iskola VI. osztályából veszik fel a jelölteket a 
négyéves szemináriumba vagy pedig a gimná-
zium elvégzése u t án az óvónőképző-líceumokba. 
Ez utóbbiak kétévesek. 

Mélyreható változásokat hoz a re form a szak-
iskolák szervezetében is. Ezek háromféle tí-
pusúak lesznek, mégpedig továbbképzők, a tu-
lajdonképeni szakiskolák és rigynevezett mes-
teriskolák. 

A továbbképző iskolák, mint má r említettem, 
a mi ismétlőiskoláink helyett pótolják és ki-
szélesítik az elméleti ismereteket, de egyúttal 
elmélyítik a gyakor la t i képzést is. Ezek az is-
kolák rendszerint há rom évig fognak tar tani 
és az elemi iskola folytatását képezik, tekintet 
nélkül arra, hogy az milyen fokozatú. 

A tulajdonképeni szakiskolák háromfokoza-
túak lesznek, mégpedig az előbbihez hasonlóan 
lesznek alsófokú, tehát népoktatási színvanalú 
iskolák, azután gimnáziumi és líceumi szín-
vonalúak. 

A mesteri iskolák a már szakmabelileg ki-
képzett iparosok és technikusok továbbképzését 
szolgálják és elmélyítik azoknak szakképzését. 

Hogy milyen széleskörűek és differenciálód-
tak ezek a szakiskolák, muta t ja , hogy például 
az ipar iak ál ta lában 19 főszakra oszlanak, a 
kereskedelmiek két főszakmára, a földmívelésiek 
háromra , a háztar tás iak pedig szintén kettőre. 
Az egyes főszakmákon belül szintén nagy az 
elkülönítés. í gy például a fémipar számára 
lesznek hároméves kohászati líceumok és gim-
náziumi fokozatú olvasztószakiskolák, továbbá 
hároméves alsófokú mechanikus, gimnáziumi 
mechanikus és líceumi fokozatú mechanikus is-
kolák, azután külön gimnáziumi fokozatú szak-
iskolák az órás, precíziós stb. szakma számára, 
vésnöki négyéves gimnáziumi fokozatú szak-
iskolák és külön ékszerész, ugyancsak gimná-
ziumi fokozatú szakiskolák. Ezenfelül minden 
szakmakörben külön tanfolyamok is. A faipari 
szakmában ötfelé oszlik a szakiskola, neveze-
tesen hároméves líceumi fokozatú erdészeti is-
kolák, háromféle fokozatú iskolák ós tanfolya-
mok az asztalosszakmában és fafaragásban, kü-
lön hároméves tanfolyamok a bognár- és külön 
a kádárszakmában, végül pedig a kosár-
fonószakniában és így tovább minden szak-
mában. 

A reform életbeléptetése, mint jeleztem, csak 
most kezdődött meg és fokozatosan hat évig 
fog tar tani . Ennek elmultával lesz befejezett a 
lengyel nemzeti iskolai rendszer. 

9IMK1TERV IÍKOLÁH SZÍNVONALÁNAK 
E Ü E L É I I É R E . * 

írta: KOVÁCS S Á N D O R 

I . RÉSZ. 

Kedves Barátom! 
Kedves soraidért és a benne kívántakért 

dehogy is haragszom, sőt örömmel mondhatom, 
hogy mindenkor gyönyörűségemre szolgál, ha 
pedagógiai tételekkel, problémákkal foglalkoz-
hatok. Mennyivel inkább áll ez kéréseddel és 
veled szemben, ki egykor taní tványom voltál, 
m a pedig már egy helységbe kerültél, hogyha 
bár ideiglenesen is, vezessed apra já t -nagy já t 
Is tennel a magyar haza és az ők boldogulására. 
Készséges örömmel felelek fel te t t kérdésedre: 
„mit tegyek iskolám színvonalának és falum 
kul túrá jának fejlesztése érdekében?", annál is 
inkább, mert hasonló kérdésre kér feleletet a 
Néptanítók L a p j á b a n közzétett pályázat is. 

És most hadd mond jam el neked sorra az én 
gondolataimat, tapasztala ta imat , terveimet, ta-

* A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató pá-
lyázatán díjat nyert pályamű. 

nácsaimat, melyek korántsem lesznek teljesek, 
de közvetlenséggel jönnek egy szerető szívből. 
Kérlek, fogadd azokat te is szerető, megértő 
szívvel. 

Kedves Bará tom! A mi sorsunk és munkánk 
valóban igen nehéz és nem egyszer a leg-
nagyobb önmegtagadásra van szükségünk. 
Hiszen magad is ír tad, jövő sorsod felett való 
aggódásod hányszor hat rád csüggesztőleg, 
i f j ú arcodat a mosoly helyett hányszor bor í t ja 
el sötét bú fellege és hajl ik le fe jed a gondok 
ólomsúlya alatt . És mégis — ládd — ezekből 
nem szabad látniok és tudniok semmit sem 
azoknak a drága kis bimbócskáknak, kiket az 
isteni gondviselés a te kezed alá rendelt, hogy 
mint kertész gondozzad, neveljed őket élő vi-
rágokká, emberekké. Jegyezd meg jól, hogy 
legyen bár sorsod mostoha s dúljon érzésvilá-
godban a tenger vihar ja , vagy szántsa homlo-
kodat a gond ekéje s éreznéd, hogy megpró-
báltatásodnak nincsen vége: de mikor ott állsz, 
a „szentély" küszöbén: 
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Mikor először lépsz az iskolába, 
Legyen arcodon a Jézus nyájassága; 
Szólítsd köréd a kisgyermekeket 
És simogasd meg kezecskéjüket. 

S ha látsz köztük rútat, rongyosat, 
Gyermeki arccal búbánatosat, 
Ismerd meg benn' a korán szenvedőt 
S öleld magadhoz és csókold meg őt. 

Ez a csók kiragad téged a földi posványokból 
és visz-visz a te tanítói tiszta eszményeid tün-
dérszárnyain egy szebb, boldogabb jövő felé, 
visz benneteket Nagy-Magyarország menny-
országának boldog fel támadása felé! 

Nagyon örülök neki, hogy tárgyilagos vagy 
és megláttad, hogy a mi nehezebb munkánk 

Mutatvány Drozdy Gyula: 
„Helyesírás és nyelvi magyarázatok 
az V—VI. osztályban" című vezér-
könyvéből. (Megjelent a Népiskolai 
Egységes Vezérkönyvek sorozatában.) 

már ott kezdődik, mielőtt még át léptük volna 
az iskola küszöbét. Igazad van. Az iskolai 
munka már hasonlatos a földművesnek azon 
munkájához, midőn a jól elkészített ta lajba 
veti a jól kiválogatott magvakat , míg a taní-
tói napi munkára való előkészület pedig je-
lenti a magvaknak célszerinti kiválogatását, 
mindenekelőtt pedig gondos összegyűjtését. 
J a j annak a földmunkásnak, ki gyengén mí-
velt t a la jba ocsút akar vetni, mert érvényesül 
ra j t a a közmondás szava: ki ocsút vet, gazt 
a ra t ! Dús kalászt lengető, tiszta búzát termő 
vetése csak annak a taní tónak lehet, ki mun-
ká já ra mindenkor lelkiismeretesen előkészül. 
Ez nem olyan könnyű feladat és nem olyan 
egyszerű munka. Hiszen készülni kell két 
i rányban is állandóan: testben és lélekben. 
Főbb vonásaiban, engedd meg, hadd írhassak 
róluk. 

A testi készültség nem jelent mást, minthogy 
vigyázz egészségedre, mert csak ép testben 
lakozhatik ép lélek. Beteg, fáradt test nem dol-
gozhatik eredményesen. Éppen ezért végezd el 
a mindennapi testmozgást, tornázást, testápo-
lást. Utasí tásokat bőven találsz rá Müller: Az 
én módszerem eímű könyvében, továbbá a Test-
nevelési rádióelőadások 1. füzetében. De ott 
van a rádió által bevezetett reggeli torna is. 

Mindezek mellett űzhetsz a testre nem ártal-
mas és nem megerőltető sportokat is, mint pél-
dául amilyen a tennisz is. Óvakodjál azonban 
mindenkor a szeszes italok élvezetétől s a túl-
zott dohányzástól is. Ügy is marad elég körül-
mény, mely az iskola falai között egészségün-
ket ront ja . De igyekezz ezeket a körülménye-
ket minél szűkebb keretek közé szorítani ré-
szint a szükséges és el nem kerülhető szellőz-
tetés által, részint pedig a szabadban való ta-
nulás és tanítás által is. Ki hát a szabadba 
minél többször és minél tovább. Ez érdeked, 
ez érdeke a gyermekeknek és hazának egy-
aránt . Legyen tisztaság szobádban, iskoládban, 
legyen munkaköpenyed, legyen szappanod. In-

fluenzás járványoknál pedig ne feledd orrodat 
vazelinnal bekenni, veszélyesebb esetekben pe-
dig jódos bekenést alkalmazni a mellen, vagy 
jódos vat tát hordani magadnál. Sok kellemet-
lenségnek veszed elejét, sok — különben köny-
nyen megszerezhető — ragálytól mented meg 
magada t és családodat ezáltal. 

Az igazi tanítói munkára való lelki előkészü-
lés sok mindenre támaszkodik. E g y ízig-vérig 
taní tó egész életében nem tesz mást, mint örö-
kös előkészületet. Akármit lát, hall, olvas, el-
gondol, mindenben csak azt nézi, mi t és hogyan 
használhatna fel belőle akár az iskolájában, 
aká r a falu ku l tú rá jának fejlesztésében, össze-
g y ű j t i a vidék nevezetesebb rovarai t , növényeit, 
ásványai t s csinál belőlük rovar-, növény- és 
ásvány gyűj teményt . Ezt kell neked is csinál-
nod. Ebben a munkádban gyermekeid segítségét 
is igénybe veszed, sőt más vidéken lakó kar-
társaidót is, hogy gyűjteményed teljesebb le-
gyen. Ugyanígy kell történelmi, földrajzi , ter-
mészetrajzi, gazdaságtani, természettani szen-
léltető sorozatot összeállítanod, mely nemcsak 
képekből, hanem egyéb tárgyakból, vagy azok 
kicsinyített alakjaiból állanak. Néhány gya-
korlat i tanácsom hadd álljon itt. 

Mindenekelőtt fektess az íróasztalodra egy 
üres vastagabb könyvet. A szélét lásd el muta-
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tóval. Legyen ebben az összes tan tárgyaknak 
külön-külön mutatózva egyenkint néhány lap 
szánva úgy, hogy egy-egy osztálynak külön 
lapot tarthassunk nyilván. Külön mutató alatt 
á l l jon a neveléstan, tanítástan, de legyen benne 
a rendeleteknek és fontosabb törvényeknek 
mutatója , továbbá könyvjegyzék, népművelés, 
vallásos esték, szülői értekezletek, mesedélutá-
nok, valamint az iskolai ünnepélyek részére 
külön-külön muta tó ja . Ezt a könyvet én peda-
gógiai indexnek neveztem el. Mindig az aszta-
lomon van. Ha megjön a Néptanítók Lapja s 
találok benne valamilyen mintataní tást , pél-
dául a IV. osztály helyesírására nézve, azt rög-
tön bejegyzem, a l ap számát az index „Helyes-
í rás" IV. o. oldalára. Ha valamilyen könyv-
ismertetést olvasok s annak a lap ján bírhatási 
vágyam támad, de azt kielégíteni nem tudom 
jelenleg, beírom a „Könyvjegyzék" oldalára. 
H a szemléltető képet találok például valame-
lyik napilap vagy folyóirat képes mellékleté-
ben, mondjuk október 6-ára vonatkozólag, 
akkor azt beírom a történelem V—VI. osztá-
lyára , de beírom egyben az október 6-ára szánt 
ünnepélyek részébe is. Ugyanígy, ha meg-
felelő verset találok például erre az alkalomra, 
a címét leírom az ünnepélyek október 6-i lap-
j á r a , míg a verset lemásoltatom és külön „Ok-
tóber 6" jelzésű zacskóba gyűj töm össze. Hadd 
legyen nekem gyűj teményem, amelyből min-
denkor válogathatok. Találhatok olyan képe-
ket is, amelyeket felhasználhatok a fogalmazás 
tanításánál, vagy erkölcsnemesítésre, ezek is a 
Mutató megfelelő lapjaira kerülnek, meg-
jegyezve ott, hogy mit, hol l á t t am és mire 
használható fel különösképen. Ezek évről-évre 
gyűjtődnek s valóságos leltárba vannak szedve, 
ahonnan évről-évre belekerülnek a tanmenet 
megfelelő rovatába. 

I t t jegyzem meg mindjárt , hogy tekintve a 
földrajzi képek sokaságára és sokféle csoport-
j á ra , ezeknek én külön Mutatót fektettem fel, 
ahol a képek abc-rendben, de ezen belül világ-
részek és országok szerint vannak csoporto-
s í tva s így egyket tőre meg lehet találni a 
szükséges képet. A képek berakására is egy-
szerű módot használok. Szereztem a szabó-
mesterektől szövetmintakönyveket, lapokat. 
Szívesen adták — ingyen. Kitépet tem gyerme-
keimmel belőlük a szövetmintákat. Ezeknek 
némelyikéből szín gyűj teményt csináltam. Más 
részéből minőséggyüjteményt ál l í tot tam össze. 
A megmaradt részt pedig színes tarkaságban 
falvédőnek v a r r t á k meg a lányok. A meg-
marad t könyveket színes cérnával hálóztattam 
be úgy, hogy a képes lapok könnyen behelyez-
hetők, illetve kivehetők legyenek. Ezekbe ke-
rü l t ek aztán megfelelő csoportosításban vidé-
kenkin t és városonkint a lapok. H a későbben 
ú j a k kerültek hozzám, a pótlapok nagy segít-
ségemre voltak. Ha ta lmas sorozatom összeállí-
t á sá r a megmozgattam minden erőt és meg-
ér tésre találtam a budai képző gyakorló isko-
lá jában, tanári ka rában . 

Igen helyesen teszed — amit í r tá l —, hogy 
szemléltető fal iképeket csinálsz pakolópapiro-

sokra színes ceruzával, ideértve a földrajzi 
részlettérképeket is. Gyűjtsd össze szépen eze-
ket. Más években is szükséged lesz rá. Mun-
kádat nagyon megkönnyíti mindenkor, de 
eredményesebbé is teszi, így eléred, ami u tán 
vágyódol: iskolád magasabb színvonalú lesz. 
Milyen jó lesz, hogy ezek a jövőben készen 
lesznek és akkor inkább rá tudsz feküdni más 
dolgokra, más i rányban tökéletesítheted mun-
kádat . Ezeknek a képeknek megrajzolásánál 
vigyázz az egyszerűségre, hogy a gyermekek 
által könnyen áttekinthetők és egyben rajzol-
hatok is legyenek és a lényegek kidomborítá-
sára alkalmasak. Szép mintákat és kész kivite-
leket találhatsz Berwaldszky—Tscheik: A rajz-
oktatás vezérkönyvében, a beszéd- és értelem-
gyakorlatok illusztrálásához pedig örökérvé-
nyűeket a Quint—Drozdy I—II., illetve Drozdy 
III—IV. osztályos vezérkönyveiben. 

Hogy megkezdted a gazdasági és konyha-
kert i növények maggyüjteményének összeállí-
tását, annak is nagyon örülök. Közelebb viszed 
ezzel is gyermekeidet az élethez, a valósághoz. 
Jó l emlékszel, én kis bri l lantinos üvegekbe 
gyűj tö t tem ezeket. El ne felej tsd még meg-
csináltatni — mihelyt szóba kerü l — a vetés-
forgót szemléltető kartonlapocskát, amelyiket 
táb lákra osztottunk a vetésforgó éveinek száma 
szerint és ezekbe a táblákba ki-betolható la-
pocskákra ra jzol t képek muta t t ák a vethető 
növényeknek fa j t á i t . Nagy hasznát vettük — 
emlékszel rá — úgy a megértetésnél, mint be-
gyakorlásnál . Mint gazdaságtani gyűjtemény-
hez, igyekezzél összegyűjteni olyan anyagokat 
is, amelyek a rovar- vagy növényi kártevők 
garázdálkodását beszédesen muta t ják . I lyen 
gyűj teményem még nekem sincs, ezután fogom 
én is összeállítani. 

Érdekes kérdésed volt, hogy madártöméssel 
nem volna-e jó megpróbálkoznod. Igen. de nem 
most, mert most van ennél sokkal előbbre való 
dolgod a tanmenet összeállítása körül. Egy 
alkalommal megküldöm neked a dobozi kollé-
gánk által ír t madártömési könyvet . A nyáron 
hozzá is láthatsz. Az lesz csak gyűj temény! Ne 
felejtkezzél el rólam sem! H a kellő ügyességre 
teszel szert, még kereseti fo r rás t is jelenthet 
számodra. I t t kívánom kifejezésre jut ta tni ama 
kérésemet is veled szemben, hogyha bármilyen 
szemléltetőeszközt találnál, ami nekem nincs 
meg, vagy érdekes és értékes felfedezést ten-
nél bármily téren is, gondolj rám, én minden-
kor örömmel veszem azt. 

Írod továbbá azt, hogy iskolád felszerelése 
szegény (tudom, nem akar tad használni a 
„semmi" szót) és így kísérleti eszközeid nincse-
nek a természettan tanításához. H a nincs, ma jd 
lesz! Az idén én szívesen kölcsön adom az esz-
tendők során ál ta lunk összeállított felszerelé-
sünket. Értékesebbek ezek a gyáriaknál , mert 
minden egyes da rab ja sa já t kezünk munkája . 
Most mi vegytannal foglalkozunk, nélkülözhet-
jük a fizikai eszközöket. Ezek már mintául 
szolgálnak nektek az elkészítést illetőleg. De 
találsz mintát Augusztin: Nevelő kézimunka 
és Tóth K.: Természettani vezérkönyvében. De 
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találsz elég ú tmuta tás t a Néptanítók Lapjában 
is a mintataní tások keretében természettani és 
vegytani kísérleti eszközök elkészítésére és 
gyakorlatok bemutatására. És ott van Jalo-
veczky P . : A kis vegyész című könyve. Német 
forrású pedig Seinig: Die redende Hand-ja. 
Ezek nagy része azonban a r a j z r a és kézi-
munkataní tás ra is vezérkönyvek, tanácsadók. 

Az előkészületi munkáknál nem nélkülözhe-
ted sohasem a Tanterv és Utasítást és ennek 
szoros kiegészítőjét, a Néptanítók Lapját, ame-
lyikben nemcsak ügyes mintatanításokat , de 
útmuta tásokat is találsz sok fontos kérdésre, 
így magára az előkészület művészetére nézve 
is. A Tanterv és Utasí tás mindenkor álljon 
íróasztalodon és esetről-esetre tanulmányozd 
azt. Mindig találni fogsz benne értékes gyön-
gyöket. Különben is az önművelés, a szelle-
miekkel való táplálkozás, a szellemi erőknek 
felfrissítése, pótlása nekünk éppen annyira 
fontos, mint a virágoknak az életetadó harmat 
és eső. Táplálkozzál te is ezekből, lelked min-
dig megfrissülve, megerősödve, később meg-
edződve kerül a munka mezejére. Különösen 
figyelmedbe ajánlom azoknak a pénzzel meg 
nem fizethető értékeknek a megszerzését, ame-
lyeket az Egységes Vezérkönyvek sorozata és 
a szintén ide sorozható Kmetykó-féle Testneve-
lési vezérkönyv jelent. Olvasd, tanulmányozd 
ezeket! Látóköröd bővül, erőd gyarapodik, 
munkád könnyebb és eredményesebb lesz, mert 
sok meglátás van bennük, amelyeket so-
kan meg nem láthatnánk. A tanulmányozás 
azonban sohase jelentse a mintának száz szá-
zalékig való átvételét, mert bármi t olvassál, 
lássál, azokat mindig át kell az iskolád körül-
ményeihez és a te egyéni mivoltodhoz alakí-
tani. A vezérkönyvek tehát csak mintá t adhat-
nak, látókört bővíthetnek, de a te körülmé-
nyeidnek megfelelő taní tási vázlatot csak te 
készítheted el és neked is kell azt elkészíte-
ned . . . 

El ne felejtsd — kérlek —, ami jót, hasznosat 

láttál, olvastál, kellőképen indexelni, nehogy a 
drága értékek a feledés homályába merül jenek! 

H a így most és egész tanítói működésed a la t t 
gyűjtögeted és rendezgeted a sok-sok értéke-
ket, akkor igen megkönnyíted a tan í tás ra való 
előkészület n a g y munkáját . Mert ezekhez már 
csak becsületes lelkiismeretesség kell ós elő-
készülhetsz holnapra. (L. Néptanítók L a p j a 
1931, 18. sz.) A kiválogatás legyen igen gondos, 
az anyag sohase túlterhelt, de mindig a körül-
ményekhez, he ly i viszonyokhoz alkalmazkodó. 
Az idővel jól gazdálkodjál, mert a reád váró 
nagy munkát a részben osztott iskoládban csak 
úgy tudod sikeresen megoldani, ha a leggon-
dosabban előkészített anyagot vigyázva osztod 
el a rendelkezésedre álló időre. Akkor nem lesz 
kapkodás, nem lesz idegesség, nem lesz felüle-
tesség! Egy szó lebegjen mindig előtted, mi-
dőn a nagy előkészület munkájához fogsz: 
„a cél". Meg kell vizsgálnod, mi célból kell 
egyik vagy más ik tanítási anyaggal foglalkoz-
nod, mit és miket kell elérned. Kedves Bará-
tom! A cél t u d a t a nélkül nem láthatsz az anyag 
kiválasztásához, sem elrendezéséhez, sem ki-
dolgozásához, hiszen hiányzik a lámpás, hiány-
zik az irány. A főcélokat mindenütt meg fogod 
találni a Tan te rv és Utasításokban, a részlet-
célokat neked kell kitűznöd úgy, hogy azok alá 
legyenek rendelve a főcélnak. Igen érdekes és 
szükséges a tanmenetünk összeállításánál ezeket 
a célokat, vezető gondolatokat is összeállítanunk 
és külön feltűnően kiírni, mert ezek lesznek a 
mi utunknak irányítói, cselekedeteinknek mág-
nesvasai. Így aztán tanmenetünkbe be fognak 
ju tn i és f igyelmünket el nem kerülhetik azok 
a sokak által mostohán kezelt erkölcsalapozó, 
nemesítő és gondozó eszmék éppen úgy, mint 
a gyakorlat i életre való nevelés célkitűzései. 
És ha ezek a tanmenetünkön piros vonalként 
áthúzódó erkölcsi és gyakorlat i életre való 
nevelés gondolatai, célkitűzései meg is való-
sulhatnak, legjobban megközelítettük a nép-
iskola mindnyájunk által ismert célját, ren-
deltetését. (Folytat juk.) 

A TANÍT© ÖNMŰVELÉSE A GYERMEK 
É RDEKÉBEI 

ír ta: KERÉK PÉTER 

Laikus szerint a n y á r a pedagógusok pihenő 
ideje. Szerintem a lelkiismeretvizsgálásnak és 
készülésnek munkával, gondokkal tele szaka 
életünknek. A szünet a gyermekért van. Éppen 
ezért a néptanítónak is a gyermek érdekében 
kell felhasználnia a vakációt, mely u tán az el-
múlt évihez viszonyítva alaposabb felkészült-
séggel ny i t ja meg szeptemberben az iskola ka-
puját . Természetes, hogy testi, lelki, idegrend-
szerbeli felfrissülése is a gyermeknevelés ma-
gasztos célját szolgálja. A nagyszünidei lelki-
ismeretvizsgálat és készülés nem gyötrő robot-
munka, hanem hivatásszeretetből fakadó át-
gondolása egy elmúlt és egy elkövetkező esz-
tendő megtörtént, illetve elkövetkező esemé-

nyeinek. E r r e vonatkozó gondolataimat vetem 
papírra . 

Felmerült bennem az a kérdés, hogy tanító-
nevelő munkámat miképen értékeltem, értéke-
lem és mivel ellenőrzöm! Sohasem tudom gon-
dolataimat csak az iskolára vonatkoztatni, mer t 
az élet kivitt a közélet porondjára, ahol igen 
sokágú kötelességnek kell becsülettel megfelel-
nem. Hogy ezt tehessem, állandóan művelnem 
kell magamat. Az általam művelt nép hozzám 
emelkedik, ha megmaradok tudásom, készült-
ségem régi szintjén. Utóiérnek. S akkor szánal-
mas kifosztottságomban csak vergődés az éle-
tem, nem néptanítás. Ezért érzem szükségét an-
nak, hogy medi tá l jak munkámról, belső lelki, 
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szellemi tartalmamról, gyermekeimről. Számba-
vegyem a volt és felmerülhető nehézségeket, 
hogy hivatásom teljesítésével hazámnak a tő-
lem v á r t szolgálatot megtehessem. 

Ügy érzem, első kötelességem, működési he-
lyem uralkodó ember- és gyermekt ípusának 
megfigyelése és megállapítása. Minden anyag-
nak, sőt fogalomnak is van mértékegysége. Há t 
csak a nevelendő gyermeknek, társadalomnak 
ne áll í tsunk mértékegységet? De hiszen akkor 
eredményesen munkálkodni sem tudok, ha nem 
ismerem a gyermek, az ember lelkének tar ta l -
mát és hiányait. Ez pedig különböző helyieken 
és személyeknél sohasem azonos. Egészen más 
a gyermek Újpesten, Pilisszentivánon és Mély-
KÚton és merőben más egyik vagy- másik ta-
nyán. Minket mindig az érdekel, hogyT mi a sa-
já t taní tványaink t ípusa. Ez a tanítói munka 
mértékegysége. V á j j o n megállapítottuk-e ezt 
szakszerűen vagy csak általánosságban, laikus 
módon mondjuk az ítéletet, hogy rosszak vagy 
jók, virgoncok vagy csendesek, alamusziak 
vagy há j ja l kentek, okosak vagy terheltek ta-
ní tványaink? Ennek a megállapításához és így, 
szakismeret nem szükséges. Ezt e lmondja mind-
egyik anya észlelete szerint gyermekéről. De 
mi, szakemberek, a szülőknek is tanácsot kell 
hogy adjunk gyermekeikre vonatkozóan. Hogy 
tehet jük azonban ezt, ha nem i smer jük meg 
őket a szakember biztonságával? Ehhez pedig 
csak bizonyos jel lemrajzok elkészítése után jut-
hatunk el. Minden munkánk mennyiségét és 
minőségét ehhez a típushoz kell mérnünk. Az 
ilyen gyermek a mértékegység szellemi, testi, 
nevelési, tanítási kérdésekben. Laszczik E rnő 
kalocsai tanítóképző-intézeti t anár szerkesztett 
a többek között GyermekmegfigyTelési naplót, 
amelynek tanulmányozása, vezetése j u t t a t ben-
nünket a gyermektípushoz. A füzet 16 lapból 
áll. Van közöttük személyi, származási, egyéni-
ségi, szociális, környezettanulmányi, oktatás-, 
lelkiállapot-, lelkiélet- és — az utolsó — gyer-
mektípuslap. A felsorolt elemekből tevődik 
össze a gyermeki jellem, vagy ezek annak ki-
a lakulására erős befolyással vannak. A legtöbb 
hasonlóságot muta tó típusú tanulóink ad ják az 
uralkodó gyermektípust . Ez a biztos gyermek-
egység, tennivalóink és lehetőségeink szabá-
lyozója. Az embert ípus megállapításához még 
a működési hely szociográfiájára is szükségünk 
van. H a tehát a jövőben jobb munkát akarunk 
végezni, ismerjük meg a nemzetet alkotó, össze-
tevő embereket, gyermekeket. Megismerésük 
nélkül teljes eredményű munkát azért nem vé-
gezhetünk, mert nem tudjuk, mire építsünk és 
nem tudjuk, mit pótoljunk, mit nyesegessünk 
le. Pedig ma minden egyes gyermek, ember 
legteljesebb energiá jának, képességének kifej-
lesztésére kell törekednünk. 

A társadalom, nemzet egészséges léte a har-
monikus munkaközösségen és munkamegosz-
táson épül fel, tehát tanítói, nevelői el járásaink-
nak is ezt a jelleget kell adnunk. Taní tandó 
anyag összehordásánál, megfigyeléseknél tud-
juk ezt az elvet nevelően alkalmazni. Minden 
«gyes tanítási egységet ilyen szempontból át 

kell gondolnunk. A munkaiskola i rodalmának 
tanulmányozása vezet bennünket a helyes meg-
látáshoz, ahhoz, hogy ez a kérdés nem gyalu-
pad és szerszám, hanem a gyermek öntevékeny-
ségének és a helyes taní tás i módszernek a kér-
dése. Ez a készülésünk megvilágít ja egyúttal 
az u tas í tás egész konstrukcióját . 

Nagy a környezet nevelő ereje. A gyermek 
részére az iskola is környezet. Környezet az 
osztály, a tanterem. Derűssé, otthonossá, kívá-
natossá kell tennünk a gyermek számára, amit 
az uralkodó szellemen kívül a csinosság, szín-
jiompa, a tanító bőséges szeretete, türelme te-
remt meg. Ennek érdekében tanulmányoznunk 
kell a gyermek fejlődésbeli szakaszai szerinti 
ízlését, szükségleteit. De ezért már most ismer-
kedem leendő taní tványaimmal . Keresek, kuta-
tok képek és szobrok, gyermekeket érdeklő és 
lekötő érdekes, különösen fejlett növények, álla-
tok (esetleg kitömött, preparátumok) után. Le-
velezőlapokat, fényképeket gyűjtök, rajzokat 
készítek és általánosságban számbaveszem a 
meglevő szemléleti anyagot . A hiányokat a le-
hetőség szerint pótolni törekszem. Az iskola-
körzetre vonatkozóan Padányi Frank-fé le szü-
lőföldismereti kuta tásokat végzek és tanul-
mányt készítek. Utcán, piacokon, üzletekben 
megfigyeléseket eszközlök s a használható ész-
leleteket feljegyzem. Előveszem tanmenetemet 
és átgondolom minden egyes taní tás i tételét. 

A taní tásra való készülés miért jeinek átgon-
dolásán kívül azonban minden alkalommal 
igyekezzünk a gyermeki lélek állapotába he-
lyezkedni és akkor értékes munkát fogunk vé-
gezni. Hogy hatott ez vagy az ránk gyermek-
korunkban? Természetesen számolnunk kell az-
zal, hogy gyermekkorunk óta mennyit fejlődött 
az élet, milyen eltolódások észlelhetők a gyer-
mek érdeklődési köré t illetően. Ennek figye-
lembevételével, magunkból következtetve, el-
ju tunk a mai gyermek érdeklődési köréhez. Ez 
esetben hasznosan vá logatha t juk meg tanítási 
és nevelési anyagunkat . 

Súlyt kell helyeznünk a gyenge és különös 
tehetségű gyermekek nevelésére. Egyiket sem 
hanyagolhat juk el, dacára annak, hogy tömeg-
tanítás-nevelés folyik iskoláinkban. Ez alól 
kell magunkat fokozatosan (a lehetőséghez ké-
pest) felszabadítanunk. Hogy ezt megtehessük, 
sok — az ilyen tanulókra vonatkozó — nevelői 
ismeretet kell szereznünk. Akkor módszerünk 
jó megválasztásával, helyes munkabeosztásunk-
kal találunk módot arra , hogy az ilyren ta-
nulóinkkal egyénileg is foglalkozni tudjunk. 

Mindnyájan tapasztal juk, hogy milyen sok 
gondot, nehéz munká t okoznak a gyenge ideg-
zetű vagy ideges tanulók. Az ideges gyermek 
neveléséhez szükséges pedagógiának ismerete 
nélkül több az okozott kár — minden jóakara-
tunk dacára —, min t a haszon. Az ilyen gyer-
mek képességei sohasem bontakozhatnak ki 
megfelelőképen, mer t rendesen megbélyegzett-
nek érzi magát a nem szakszerűen nevelt ideg-
gyenge gyermek. Elveszti önbizalmát és har-
monikus emberré fejlődése helyett a keserű 
lelkű emberpalánta nehéz teherként cipeli 
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puszta létét. (Milyen nagyon sok — a nehéz 
magyar élet következtében •— az ideggyenge, 
ideges tanulónk.) Tapasztalásból tudom, hogy 
különösen a fegyelem terén igen sok ba j t okoz-
nak és mert nem ér tünk nevelésükhöz, erkölcsi 
defektusok is jelentkeznek részükről. Ezeknek 
nemcsak szellemi, erkölcsi, hanem testi, ideg-
rendszerbeli nevelésre, helyesebben ápolásra is 
szükségük van, hogy részben ne érezzék a ma-
guk gyengeségét, részben pedig eredménnyel 
tud juk tanítani, nevelni őket. Nekik még sok-
kal több derűre, szeretetre van szükséglik, mint 
az egészséges gyermekeknek. I skolába járásra 

Mutatvány Drozdy Gyula: 
„Helyesírás és nyelvi magyarázatok 
az V—VI. osztályban" című vezér-
könyvéből. (Megjelent a Népiskolai 
Egységes Vezérkönyvek sorozatában.) 

ezek is kötelezettek és a mi kezeinkre vannak 
bízva. Tehát az ő érdekükben ilyen szempont-
ból is művelnünk kell magunkat . 

Gondolnunk kell az érzéki és szellemi fogya-
tékosok nevelésére is. Ez a fogyatékosság eset-
leg nem olyan mérvű, mely kisegítő iskolai fel-
vételre alkalmassá tenné a gyermeket, esetleg 
kisegítő iskola nines is. De az ilyen fogyatékos 
gyermek osztályunkban ron t j a a nívót. Türel-
münket próbára teszi. H á t r á l t a t j a az egyöntetű 
haladást, vagy lemarad társaitól. Pedig az 
i lyen szegény gyermek nem tehet arról , hogy 
nem tud lépést t a r tan i a jól fejlettekkel. A ta 
nítói készséget ez teszi igazán próbára. A nem-
zet érdekét tekintve fokmérőül, föltétlenül meg-
menteni kötelességünk ezt a kicsinek tűnő, de 
va ló jában nagy magyar értéket, azért a gyógy-
pedagógia is (gyakorlati vonatkozásokban) oda-
tartozik a tanító ismereteinek tárházába. 

Nehéz munkánk végzése közben hányszor, de 
hányszor ad erkölcsi eltévelyedés: hazudozás, 
lopás stb. nehéz feladatot nekünk. Jó l tudom, 
hogy mindnyájan igyekszünk a ránkbízott 
gyermeket ezektől a megtévedésektől megmen-
teni, róluk leszoktatni. Tapasztalásom szerint 
azonban az ilyen események sokszor állítanak 
bennünket olyan akadályok elé, amelyeket el-
hár í tani csak a legnagyobb erőfeszítés árán tu-
dunk. És akkor sincs meg az a megnyugtató 
lelki kielégültségünk, hogy mindent megtet-

tünk, amit megtehettünk. A nevelésnek nem 
megtorló, hanem javító hatását csak akkor tud-
juk ilyen ténykedéseinkben százszázalékosan 
keresztülvinni, ha a kriminálpedagógiának leg-
alább az elemeit jól ismerjük. Hány bűnöző, 
gonosz felnőtt ember bűnének, gonoszságának 
az okát gyermekkori életének körülményeiben, 
nevelési elhanyagoltságában ta lá lhat juk meg. 
Talán valamennyi bűnös embert megmenthet-
tek volna hozzáértő neveléssel, ha a rosszra, 
gonoszra való h a j l a m á t gyermek-, i f jókorában 
cs i rá jában ki i r to t ták volna belőle. Ezt azonban 
sohasem a büntetés, megbélyegzés, hanem csak 

és egyedül a nevelés biztosíthatja. Érteni kell 
hozzá és éppen ezért felkészülni rá. 

Igen sok embertani ismeretet kell szereznünk, 
hogy a test és lélek szoros összefüggését meg-
ér tsük és belássuk, hogy a játéknak, testgya-
korlásnak a jellemnevelés szempontjából éppen 
olyan fontos és semmiképen nem nélkülözhető 
jelentősége van, mint bármelyik lelki funkció 
gyakorlásának. Test i fejlődés nélkül lelki sin-
csen. Ezért a népiskolának a testgyakorlás 
egyik legfontosabb, a nemzet jövője szempont-
jából pedig egyenesen nélkülözhetetlen tárgya. 
A nemzetet szolgáló tanító tehát képzett és 
szorgalmas testnevelő is. E r re azonban készül-
nünk kell. Ma már a testnevelés is komoly tu-
domány, amely állandóan fejlődik, változik, tö-
kéletesedik a gyermek érdeke szerint. 

Nagyon szomorú, hogy sok a sápadt, rosszul 
fej let t , gyengeizmú, vézna csontrendszerű, ge-
rincferdülésre ha j l amos gyermek, nemcsak a 
városi, hanem — sajnos — a falusi iskolákban 
is. Mi történjék ezekkel1? Mennyi, de mennyi 
emberérték, magyar érték vész el, ha ezekkel a 
tanulókkal nem tud a tanító megfelelően fog-
lalkozni testi h ibá juk megjaví tása érdekében. 
Vagy, ha ezt a fogyatékosságot észre sem veszi. 
Tehát a tanítónak még a gyógytornához is ér-
tenie kell, ha egészséges nemzedék nevelését 
tekint i a haza egjTik legfontosabb érdekének. 

Ez esetben azonban a beszéd pedagógiájára is 
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legyünk tekintettel. A beszédnek van a leg-
nagyobb jelentősége a nevelésben. És ha ez így 
van, akkor a tanító beszédjével szemben a ma-
gyar nemzet méltán támaszt nagy igényeket. 
Első követelmény, hogy a magyar taní tó ma-
gyarul beszéljen. A magya r szóból á rad és fej-
lődik a magyar lélek. Milyen nagy bűn idegen 
dialektussal beszélő embereket osztályba en-
gedni és milyen nagy pedagógiai hiba belyi ki-
szólásokat, az utca nyelvét használni tanítás, 
a gyermekkel való érintkezés közben. Ezek a 
legtöbbször lokális eredetű, vagy fenegyerekes-
kedő kiszólások lehetnek mulatságosak, de 
semmiesetre sem nevelő erejűek. Annyi ra nem, 
hogy még kabarézsargonban is á r t a lmára van-
nak a híres magyar lélek t isztaságának. A he-
lyes és jó magyar beszédre is készülnünk kell. 

Ezek a gondolatok töltenek el, amióta be-
zárult a gyermeksereg mögött iskolám kapuja . 
Jól tudom, hogy a felsoroltakat egy szünidőben 
— megterhelés nélkül — teljes egészében elsajá-
t í tani nem lehet. Azonban akkor, amikor 
Hóman Bálint miniszter úr őnagyméltóságá-
nak a képviselőházban a tanítóságot olyan jól-

esőn felemelő beszéde elhangzott, felmerült 
bennem a kérdés, miér t mondta el az összes la-
pok ál tal szívesen kiemelt klasszikus megálla-
pí tásá t az egész ország közvéleménye előtt a 
magyar néptanítóról? Mert bízik bennünk és 
sokat vár tőlünk. A kérdés felett i gondolkozá-
som lelki ismeretvizsgálathoz vezetett, mely az 
elmondottakat eredményezte. 

A tanítóság r a k j a le a nemzeti élet alapjai t . 
Ehhez a munkához univerzális képességekre 
van szükségünk, amit soha, semmilyen rend-
szerű tanítóképzés sem fog teljes mértékben 
biztosítani tudni. A fejlődő életet és tudományt 
ugyanis egyetlen intézmény sem t u d j a munkás-
ságával megelőzni. Ezért tehát a képességek, 
ismeretek megszerzésének terhe nagyrészt a ta-
nítóságra van és lesz bízva. A kötelességtelje-
sítő tanítóságban pedig sohasem szabad a kul-
tuszkormányzatnak csalódnia. 

Meggyőződésem, hogy valamennyi tanító-
testvérem vakációja az elmondott elgondolások, 
meglátások ós készülődések jegyében múlik el 
és könnyű lelkiismerettel ny i t juk meg szeptem-
berben iskoláink kapujá t . 

A 4 § - l ü VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 
MIIISKTÉRIIM ELSŐ HÓNAPJAI 

írta : JESZENSZKY S Á N D O R 

Mikor 1848 ápril is 13-án estefelé a pozsonyi 
ha jóval báró Eötvös József, az első magyar 
vallás- és közoktatásügyi miniszter és Deák 
Ferenc igazságügyi miniszter Pes t r e érkeztek, 
nemcsak lelkes tömeg és fáklyásmenet vár ta 
őket, hanem 1640 folyamodvány is, melyben 
mind az ú j minisztériumban való kinevezést 
kérték. Lehet mondani, hogy a tekintetes ka-
rok és rendek ké tharmada osztályfőnök akar t 
lenni, holott a feláll í tandó nyolc minisztérium-
ban összesen 40—50 osztályfőnöki állást irá-
nyoztak elő, 3000 pengőforint fizetéssel és a 
saj tó ezt a számot is sokalta. Nehéz helyzetben 
voltak a miniszterek, kikről még az sem volt 
ismeretes, hogy hogyan kell szólítani őket: 
méltóságos, kegyelmes, avagy polgár társ? Deák 
az excellenciás címzésre azt válaszolta, hogy 
én csak spektábilis vagyok. A nevük sem volt 
végleges, mert a miniszter szó idegen, sőt a 
régi átkos reakció kompromittálta. Vachot 
Imre, a „honleány" felelevenítője, több elneve-
zést ajánlott , hogy válasszanak: népember, 
honvezér, ügyér, honboldogító. És az utókor, 
hogy-hogynem, egyiket sem választotta. A pro-
tekciónak valóságos förgetege indult meg a 
kabinet ellen. A miniszterek szállásai előtt 
megakadt a forgalom, annyi ember és kocsi 
várakozot t ott. Még a beteg Kossuthot, ki 
Pes t r e érkezte u t án vért hányt és állapota 
aggasztó, sem kímélték, úgyhogy háziorvosá-
nak, dr. Obonyaynak a lapok ú t j á n kellett 
kíméletet könyörögnie. Egyik miniszter — nem 
tud tam kitudni, hogy melyik — ügyesen fogott 
ki az állásért jelentkezőkön. Szívesen meghall-
ga t ta mindenkinek a kérését s miután meg-

tudta, hogy milyen szakmában akar alkalma-
zást, egy tézist adot t az illetőnek és a szom-
széd szobába küldte, hogy azonnal dolgozza ki. 
Az ipse természetesen hanyatt-homlok mene-
kül t és többé nem jelentkezett. 

Eközben a bécsi magyar kancellária, meg a 
Budán székelő Helytar tótanács beszüntették 
működésüket és bizonyos kárörvendő készség-
gel kocsiderékszámra zúdították az el nem in-
tézett aktákat az első felelős minisztériumra, 
melynek még helyisége sem volt. Poli t ikai 
szempontból nem lett volna tanácsos e ható-
ságok segítségét akár ideiglenesen is igénybe 
venni. Egyedül a Kamarahiva ta l működött, 
mert ott pénzről volt szó, de március vége óta, 
egy eszéki gyanús pénzküldemény miatt, a 
nemzetőrség kordonjával volt körülzárva. A 
legelső teendő tehát a minisztériumok elhelye-
zéséről gondoskodni. A miniszterelnökség a 
Hatvani-, akkor Szabad sajtó-utcában, ma 
Kossuth Lajos-utca, az akkori Cziráky-házba, 
a Nemzeti Casinó épületébe került . A belügy 
a Várban a Dísz-téren, a Batthyány-házban, 
a pénzügy pedig a Nádor-utcai Döring-féle ház-
ban lelt otthonra. Széchenyi a maga minisz-
té r iumát a lakása mellett, a mai rendőrfőkapi-
tányság helyén álló Ullmann-házban helyezte 
el; a hadügyminisztérium, míg Mészáros Lázár 
minisztert az olasz harctérről Radetzki szabad-
ságolja, a pesti Uri-utca, ma Petőf i Sándor-
utca Pirker-féle házában kezdett berendez-
kedni. Klauzál föld-, ipar- és kereskedelmi mi-
nisztériuma, va lamint Deák az igazságügyi 
minisztériummal az István főherceg-fogadóban, 
az Akadémia-utca elején, a mai Gyosz-házban 
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kezdte el működését. A vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium egyelőre Pesten, a Felduna-
soron, a Wodianer-ház pár szobájában szoron-
gott, Eötvös pedig Budán, az Uri-utcában levő 
lakásán fogadott minden délelőtt tíztől délig. 
Később sikerült jobb helyiséget ta lá lni a Vár-
ban, az Uri-utca 44. szám alatt, de augusztus-
ban már ez is szűk lett és Eötvös kénytelen 
volt szigorú leirattal fordulni Buda tanácsá-
hoz, hogy sürgősen megfelelő helyiséget szerez, 
vagy visszaköltözik Pes t re . A tanács erre a 
bérhátralékban levő For tuna-kávéházat lakol-
t a t t a ki és csak a szeptembervégi események 
hiúsították meg, hogy a kultuszminisztérium 
nem kávéházba került. 

Április 24-én közölték a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium testületének kinevezését. 
Álladalmi t i tkár lett Szász Károly nagyenyedi 
jogtanár, a hasonnevű ref. püspök ás műfor-
dító apja. Trefort Ágost, Eötvös b a r á t j a és 
második minisztersége idején munkatársa , ak-
kor Klauzál mellett a kereskedelmi miniszté-
r iumban vállalt ál lamti tkárságot . E g y titok-
nok, két osztálytitkár és két fogalmazó volt 
Szász mellett. Ezek alkották az elnökséget. 
A minisztérium öt ügyosztályból állott. Az el-
sőbe tar toztak a katolikus ügyeK, osztályfőnök 
Korizmics Antal. Két fogalmazó: Lenhossék 
György és Nyisztor József, valamint egy segéd-
fogalmazó és egy gyakornok volt mellette. 
A tanácsnoki és t i toknoki állást nem töltötték 
be, hogy a sok lemaradt pályázó ne kesered-
jen el és még remélhessen. A második ügyosz-
tály intézte a görög ortodox egyház ügyeit. 
Ennek vezetését Athanaczkovits P la to budai 
szerb püspök vállalta ideiglenesen, Jan icsáry 
Döme titoknokkal. A protestáns ügyek osztály-
főnöke Lónyay Gábor, tanácsosok Fabriczy 
Samu és P a p p Endre, fogalmazó Beöthy Zsig-
mond és még három segédfogalmazó tartozott 
ide. A közoktatásügyi ügyosztály főnökségét 
nem lehetett betölteni, annyi súlyos és befolyá-
sos jelentkező volt, tehát üresen hagyták, in-
kább három tanácsost neveztek ki : Balassa 
Jánost, Csausz Mártont és Szőnyi Pá l t . Egy 
titoknok, öt fogalmazó, egy segédfogalmazó és 
két gyakornok létszáma muta t ja az osztály 
ügykörének nagyságát. A két gyakornok báró 
Lipthay Béla és Tisza Kálmán, a későbbi mi-
niszterelnök voltak. E két Benjámin egy iro-
dai r ang ra emelt, szűk konyhában vakoskodott. 
A gazdasági és közalapítványi osztály taná-
csosa Szabó Károly, t i tká ra Taliián Sándor és 
négy fogalmazó és egy segédfogalmazó volt 
ide beosztva. Ennek az osztálynak az élére már 
nem mert noviciust á l l í tani Eötvös és osztály-
főnöknek a Helytartótanácstól áthozta Nyéky 
Mihályt. Kellemetlensége is volt emiatt , mint 
mondták, a régi átkos reakció üti fel a fejét. 
Ebben különben osztoztak vele Széchenyi, ki 
i f j . gróf Zichy Ferencet, valamint Kossuth, ki 
az öreg, rout ini r t Duscliek Ferencet te t te meg 
ál lamti tkárának. Meg is kapta úgy Nyéky, 
mint Zichy és Duscliek az egyetemi i f júságtól 
a macskazenét, melyről másnap Perczel Mór 
rendőrfőkapi tány úgy te t t jelentést Szemere 

belügyminiszternek, hogy a macskazenék tel-
jes rendben folytak le. 

A macskazenék okozták különben Eötvösnek 
az első kellemetlenséget. Akkor a macskazene 
olyan divatos volt, mint a fáklyásmenet vagy 
a szerenád. A népszerű ember fáklyászenét 
kapott , de hogy a népszerűtleneket se hanya-
gol ják el, azoknak macskazenét rendeztek. Így 
ment az 48 egész nyarán, míg báró Léderer 
katonai főkormányzónak adott macskazene vé-
res botrányba nem fúlt . Az egyetemi i f jú ság 
volt a rendező, kísérőik a kis diákok, a mester-
legénynek és a csőcselék. Megtisztelték ezzel a 
város vezetőségét, pá r népszerűtlen cikk í róját 
és legfőkép az egyetemi tanárokat , akik közül 
sokat a reakció híveinek tar tot tak. Ez aláásott 
minden tekintélyt. Az előadásokra nem jár tak, 
még az orvostanhallgatók voltak a legrende-
sebbek. Pedig a márciusi i f j ú s á g kívánságai, 
hogy függetlenítsék az egyetemet a bécsitől és 
magya r legyen az előadási nyelv, már teljese-
désbe ment. De valóban ba j volt akkor az egye-
temen; egyes tudományágak gyengén, vagy 
egyáltalán nem vol tak képviselve. Ezt a tanári 
ka r is belátta, mikor a márciusi napok hatása 
alat t több „magánoktatói" megbízást adott. De 
ez nem nyugta t ta meg a kedélyeket, itt ú j 
szellemet jelentő kinevezésekre volt szükség. 
Az uralkodó közvéleménynek két jelölt je volt: 
Garai János az irodalmi és Vasváry Pál a tör-
ténelmi tanszékre. Garaival rendben is lett 
volna a dolog, de Vasváry nagy gondot adott 
Eötvösnek. Mindössze huszonegyéves és egy 
magán leányiskola tanára . Viszont a márciusi 
napok egyik hőse, az i f júság bálványa, tehet-
séges, szépreményű i f jú , kitűnő szónok; ő üd-
vözölte Bat thyányt , mikor mint miniszterelnök 
Pes t r e érkezett. Mellőzni nem lehetett, más tak-
t i ká r a volt szükség. Halogat ta a két. kineve-
zést, úgyhogy már Bat thyány és Kossuth is 
szóltak neki mindkét jelölt érdekében. Ekkor 
Eötvös viszont Kossuthnál kezdte protezsálni 
Vasvá ry t és neki nagyobb sikere volt, mint 
Kossuthnak nála, úgyhogy pár nap múlva 
megjelent Vasváry titoknoki kinevezése a 
pénzügyminisztériumba. Ezután nemsokára Ga-
rai egyetemi t aná r let t és kinevezése valóban 
népszerűbbé tette az egyetemet. Az orvostan-
hal lgatók régi panasza volt, hogy a szigorlati 
és avatási díjak 400 forintig emelkedtek. Eöt-
vös a küldöttségnek te t t ígérete szerint húszon 
négy óra alatt intézkedett és leszállította a 
d í jakat . Az i f j ú ság kívánsága volt még az a 
miniszteri rendelet is, hogy sem az egyetemen, 
sem más tanintézetben, a hitelezők bejelentése 
a lapján, a növendékek bizonyítványait adós-
sági zálogul visszatar tani nem szabad. Sérelme 
volt az orvosi k a r n a k a régi borbély-sebész, 
felcserképző tanfolyam, melyet Eötvös beszün-
tetett . 

Az az izgatott hangulat , mely a fővárosban 
uralkodot t és ahol az i f júság korá t meghaladó 
szerephez jutott , a r r a bírta Eötvöst, hogy mi-
elébb bezárja az iskolákat és az i f j ú s á g elszé-
ledjen. Rendeletet adott ki, hogy mihelyt be-
végezték a tananyagot , nem vá rva be a tanév 
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végét, zár ják be az iskolákat és a számszerinti 
osztályozást szüntessék be. Valóban nehéz volt 
akkor az iskolákban fegyelmet ta r tani . Az 
egyetemi i f júság nemzetőri zászlóaljakban gya-
korolt, tüntetett, őrtáll t . Az alsóbb tanodák 
diákja i f ra ternizál tak velük. Mindenki kardot 
hordott, nemcsak az egyetemisták, hanem a 
középiskolások is. Kis iskolásfiúk a kalapon 
hosszú, lengő vörös tollal, oldalukon csöröm-
pölő nagy karddal, kezükben a könyvekkel 
mentek iskolába. A tanárok nem igen szedhet-
ték ráncba ezeket a forradalmár nebulókat, 
mert akkor reakcionárus hírük fu tamodna és 
egészen biztos, hogy macskazenét kapnak. 

A papság is rengeteg gondot adott . A kato-
likus alsópapság az áprilisi törvényekben le-
mondott a papi tizedről és ezzel jóformán a 
megélhetésétől fosztatott meg. Kárpót lás t ígér-
tek nekik, de az nem jöhetett oly hamar , mint 
amilyen gyorsan a szükség mutatkozott . Moz-
galom indult meg, kár tér í tés t kértek és a kor-
mánytól országos zsinat összehívását követel-
ték reformjaik tárgyalására , már a püspöki 
javak felosztásáról is beszéltek és Szerencs-
pataki János katol ikus pap cikket ír t , hogy a 
papok bajuszt növesszenek, atillát hordjanak 
és házasodjanak. Al ig bír ta lecsillapítani a ke-
délyeket, amikor egy forradalmi hangú fel-
szólítás u tas í t ja a vallásügyi minisztert , hogy 
intézkedjék, mert Győrben a papság a forra-
dalom ellen buj togat . Még válaszolni sem tud 
erre, mikor már jön be az oláhok küldöttsége, 
kik azt kérik, hogy azonnal válassza el őket 
úgy egyházilag, min t az oktatásban a lázadó 
szerbektől, mert ők hűségben maradnak a ma-
gyarokhoz. Ugyanekkor érkezik az utasí tás a 
miniszterelnöktől, hogy Rajacsics karlócai ér-
seket, mert a szerb lázadás élére állt, tüstént 
függessze fel és gondoskodjon helyetteséről. 
Azt se t ud j a , mihez fogjon, pedig az asztalán 
egy igen sürgős és fontos ügy fekszik. A prí-
mási szék és több püspökség üres és azok be-
töltésénél úgy az egyház, mint a kormány és 
az udvar kívánságait össze kellett egyeztetni. 
Végre ezzel is elkészült, Hám János szatmári 
püspök lett a pr ímás, Lonovics József egri 
érsek, Horváth Mihály hatvani prépost csanádi 
püspök, Jekelfalusy Vince szepesi, K a r n e r An-
tal székesfehérvári püspök és Athanaczkovits 
P la to budai szerb püspök bácsi ortodox püspök 
és karlócai helytartó. A kormány nagyon rá 
volt uta lva az egyházak jóindulatára. Rém-
hírek já r tak a nép között, bu j toga t tak szerte 
az országban. Azt mondták a népnek, hogy a 
nemzetőrség harmincéves katonáskodás, ez az 
á ra az úrbér eltörlésének és a jobbágyok fel-
szabadítását a császár csikarta k i a rendektől. 
I lyen aknamunka ellen a kormány, nem lévén 
meg még a szervei, a l ig tudott küzdeni és fel-
tétlen szüksége volt a templomi szószékre, hogy 
intézkedéseit onnét hirdessék ki és magyaráz-
zák, a bujtogatok ellensúlyozására. Ez t keresz-
tül vinni Eötvös feladata volt, tehát vala-
mennyi felekezettel, úgy a felső-, mint az alsó-
papsággal ápolni kellett a jóviszonyt. Min-
denekelőtt a tized ügyében előálló károk sür-
gős összeírását rendelte el, azután pedig az 

összes püspököket, a protestánsokat és óhitűe-
ket is tanácskozásra hívta össze. 

Munká já t félbeszakította nem egyszer a poli-
t ika, így egy ízben hosszabb időre Innsbruckba 
kellett mennie Széchenyivel a királyhoz, a 
horvát komplikációk miatt. Ez t az ú t já t leg-
alább felhasználta arra, hogy Ferdinánddal 
1800 forintért két Markó-képet vásároltatott, 
melyeket királyi ajándékképen kapott meg a 
Nemzeti Múzeum. 

Ezala t t a közoktatásügyi osztályban is nagy 
m u n k a folyt, hol a népiskolák stat iszt ikáját 
ál l í tot ták össze. E r rő l az első egyetemes és kö-
zös magyar tanítógyűlés előtt számolt be Eöt-
vös július havában. Számos községben a gyer-
mekeknek csak tíz százaléka iskolázik. Sok 
helyen udvarban, színben folyik a tanítás, 
másut t havonta osak egy előadást tar tanak. 
Nagy számban vannak oklevélnélküli tanítók, 
nem egy helyen a kocsis, a mészáros, a csősz 
a tanító. A legszomorúbb, hogy nem a nem-
zetiségi vidékeken, hanem épp a magyar vár -
megyékben a legelhanyagoltabb a népoktatás. 
Kijelenti , hogy addig nem nyugszik, míg a 
kormány azoknak kellő javadalmazást nem 
ju t ta t , akik a nép vallási és erkölcsi nevelésé-
ről gondoskodnak. I t t is szörnyű probléma elé 
kerül . Ugyanis a 48 : XX. törvény értelmében 
valamennyi bevett felekezet egyházi és iskolai 
szükségleteit az á l lam fedezi. E r r e az elhamar-
kodott törvényre hivatkozva, a nép megtagadta 
az egyházi és iskolai adókat és az alsópapság 
mellett a tanítók is ott álltak minden jövede-
lem nélkül. Szász Károly, Nyéky, Szőnyi ós 
Tisza Kálmán éjjel-nappal számolták a be-
érkező adatokat; eleinte nem akar tak hinni a 
szemüknek, azt hi t ték elhibázták, míg végre 
megbizonyosodtak benne, hogy csupán a taní-
tók kár ta lan í tására 8—9 millió forint szüksé-
ges. Alig merték megmondani ezt Eötvösnek, 
Duschek előtt, ki a költségvetés cerberusa volt, 
t i tkolták. Már akkor készen volt az első költ-
ségvetés 28,845.507 forint végösszeggel. Ebből 
csak 825.414 for in t volt a kultusztárcára elő-
irányozva. Tíz ál lami középtanoda felállítását 
vet te tervbe Eötvös 7—7 tanár ra l , Pesten évi 
800, vidéken 600 for int fizetéssel és 100 forintos 
tízévi korpótlékkal. 16 t anár t pedig pályázat 
a lap ján válogatott ki, akiket államköltségen a 
porosz tanítóképző-intézetekbe szándékozott két 
esztendőre kiküldeni. A népoktatási törvényt 
augusztus 3-án muta t ta be a képviselőházban, 
ahol egy hétig tárgyalták. Ebben kimondta a 
tankötelezettséget, a kormány felügyeleti jo-
gát , a val lásoktatásnak a felekezetekhez való 
á tu ta lásá t és végül azt, hogy a hiányzó költ-
ségeket adó ú t j á n ha j tha t j ák be. Ezúton re-
mélte Eötvös, hogy ezt a borzalmas kilenc-
milliós h iányt valahogy behozza és a tanítók-
ról, papokról gondoskodik. A képviselőház el-
fogadta a javaslatot , azonban a főrendiház 
augusztus 25-én félretette azzal, hogy most a 
haza megmentésén kell tanácskozni. Ezzel 
összeomlott Eötvösnek minden reménye és m á r 
csak kedveszegetten dolgozott tovább. Pedig 
olyan lelkesedéssel ée emberfelett i energiával 
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látott neki a munkának, semmi más nem érde-
kelte. Mikor a Nemzeti Színház felúj í tot ta 
„Éljen az egyenlőség" című darabjá t , akkor is 
elkésve, a második felvonásra ért csak oda, 
mert útközben Szőnyi Pál igen fontos dolgok-
ról referált . Még a Kisfa ludy Társaságban 
sem ért rá elnökölni, kiket azzal örvendeztetett 
meg, hogy a minisztérium könyvsorozatukat 
támogatni fogja. 

A főváros kultúréletére is felvillanyozó] ag 
hatot t Eötvös pá r havi tevékenysége és a ma-
gyar írók, művészek, kik eddig felsőbb hivata-
los pártfogáshoz nem voltak hozzászokva, ter-
veikkel egymásután keresték fel a miniszté-
riumot. Egy nagyarányú terv is született. 
Mack József bombászkari főtüzér nyilt levél-
ben szólította fel a kormányt a magyar tüzér-
liad és iskola feláll í tására. Ebből alakult ki a 
nag>r terv, mely szerint a Ludoviceumot kap-
csolják össze az Ipar tanodával úgy, mint 
Párizsban is a politechnikum kapcsolatban 
van a tisztképzéssel. Az Újépületből telepítsék 
ki a tüzéreket a Ludoviceum mögé és az 
összes szak- és főiskolákat a Ludovika és az 

Egyetem között, az Üllői-útra összpontosítsák. 
Ez legyen a magyar Quar t ier Latin. A fel-
szabaduló Újépület pedig a minisztériumok, 
más állami főhivatalok és az országgyűlés 
otthonául szolgáljon. A saj tó és lelkes tervezni 
szerető emberek Eötvösben olyan vezért lát-
tak, ki i lyen terveket megér t és azokat meg 
tud ja valósítani. De mind zavarosabbak lettek 
a viszonyok és e terv csak terv maradt. Eötvös 
szeptember közepén Bat thyány második kabi-
netjének l i s t á ján még szerepel, de ezt a listát 
a király nem erősítette meg, hanem Récseyt 
küldte miniszterelnöknek, aki viszont i t t nem 
kellett. E k k o r Kossuth kormányra emelte a 
honvédelmi bizottmányt, melyből a kultusz 
képviselője hiányzott. Ezt a tárcát újból csak 
1849 ápri l isában töltötték be, mikor Kossuth 
kormányzói megválasztása u tán Szemere ala-
kított ko rmány t Debrecenben. Ekkor Horvá th 
Mihály csanádi püspök, a történetíró lett 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, de akkorra 
már szétesett Eötvös minisztériuma, ő maga 
külföldre ment és hosszú időre abba marad t 
a munka. 

A „FARKASKÖLYÖK" HOZGALOM A MAGYAR 
CSERKÉSZET TÜKRÉBEN 

írta: EKAMP N Á N D O R 

A Néptanítók Lapja f. é. 15. számában „A 
Cserkészapród-mozgalom és a népiskola" cí-
men értékes cikk jelent meg, amelyben azon-
ban a cikkíró a kiscserkészeknek csak az 
egyik ágát ismeri el jogosultnak, míg a „Ear-
kaskölyök-mozgalom"-nak több h ibá já t lát ja . 
Minthogy ez félreértésre adhat alkalmat, ép-
pen azért szükségesnek tartom, hogy ehhez a 
kérdéshez hozzászóljak. 

Az apród-mozgalom valóban, mint egy ere-
deti magyar lélekből és talajból kiinduló gyer-
mekmozgalom indul t el s kezdetben nem kö-
vette mind azt, amit Baden-Powell a 8—12 éves 
fiúk cserkészete számára megteremtett . Úja t 
azonban alig hozott s így lassan visszatér az 
eredeti farkaskölyök-mozgalomhoz. 

Távol áll tőlem a gondolat, hogy kétségkívül 
jóakara tú pedagógus kar társam jóhiszeműségé-
ben kételkedjem; mégis, ha cikkének lényegébe 
tekintek, a következő igazságot hámozhatom 
ki belőle: 

„Igaz, hogy a farkaskölyök-mozgalom igen 
nágy nevelőerőt, komoly értéket re j t magában, 
szemben az apród-mozgalommal, mely még 
csak a problémák megoldásának lehetőségeit 
keresi és nagy hibája , hogy kevés benne a 
gyermeket vonzó romantika, meg „nincs is 
olyan kiforrott alapeszméje". Dehát ami nincs 
benne, azt tessék belevinni. Az apród-mozgal-
mat hivatott magyar pedagógus indította meg, 
szemben a farkaskölyökkel, mely nem is ma-
gyar. Mindezek a lapján az apród-mozgalom 
hazánkban az egyTedüli pedagógiailag is jogo-
sult cserkészvonatkozású kisfiú-mozgalom. 

Ezt hámoztam ki a cikkből- s ennek tisztázá-
sához kívánok néhány gondolatot fűzni. 

A cserkészet csupán általános keretet ad, 
melynek különös értéke, hogy minden nemzet 
sajátos egyéni programmjával töltheti ki anél-
kül, hogy a cserkészet egységét jelentő eszmé-
ken, vagy a lényegét jelentő formákon változ-
tatni kellene. Ennek az értéknek következmé-
nye, hogy az egész világon hasonló fo rmák 
között tudott fejlődni és mindenhol tökéletesen 
megfelel. 

A „magyar nemzeti cserkészet" ezt az ál talá-
nos és nemzetközi formát és keretet töltötte ki 
sajátos nemzeti programmjával és értékeivel. 

Sík Sándor fogalmazása szerint: emberebb-
ember = általános cserkészcélkitűzés; magya-
rabb-magyar = magyar nemzeti célkitűzés. 

Az apród-mozgalom a badenpowelli kereteket 
részben mellőzte. Innen ered •— amit a cikkíró 
sajnálkozással kénytelen megállapítani — „saj-
nos, nincs e szervezetnek kiforrot t alapesz-
méje". 

A kisfiúk cserkészetének kiforrot t rendszere 
a farkaskölyökmunka, melynek gerincét al-
kotja az alapmese. Célja: az alkotó-, utánzó-
ösztönök és fantázia felhasználásával a jó alap-
tulajdonságok nevelése vallási, erkölcsi és 
nemzeti alapon. 

A vallási, erkölcsi és nemzeti nevelés hár-
masságát — illetőleg ezeknek fontosságát —, 
a gyermek nevelésének egyes fázisaiban, a 
gyakorlatban pontosan megállapítani nem le-
het. Elméletben mégis ál l í thatunk fel bizonyos 
sorrendet a 6—18 évesek — farkaskölykök, cser-
készek, roverek (16—18 év) — nevelésénél. 

a) Az első korszaknál célkitűzés: vallási ala-
pon erkölcsi nevelés és a nemzeti nevelés alap-
jainak lefektetése. 
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b) A második korszaknál célkitűzés: erös val-
láserkölcsi nevelés és nemzeti érzés tudatossá 
tevése. 

c) A harmadik korszaknál célkitűzés: vallás-
erkölcsi alapon nemzetnevelés. 

Ebből ered a cikkíró azon megállapítása, mi-
szerint a farkaskölyök-mozgalom „nem ak-
názza ki azokat a" lehetőségeket nemzeti szem-
pontból, amelyek egy ilyen kisfiú-mozgalomnál 
adódnak". Ebből végső konklúzióképen vonja 
le — igen hibásan —, hogy gyengébb benne a 
nemzeti szellem. 

De ki kell t é rnünk az alapmesére is, mer t 
ennek félreismeréséből, illetve helytelen értel-
mezéséből folyik a fenti vád. A cikkíró min-
dent egyedül csak a nemzeti nevelés szemszögé-
ből nézve jut el a fenti megállapításhoz. Fi-
gyelmenkívül hagyva, hogy a cserkészet az 
élet számára nevel s így a nemzeti érdekeket 
akkor szolgálja leginkább, ha az egész ember-
rel foglalkozik — minden vonatkozásban egy-
aránt . De figyelmenkívül l iagyja azt is hogy 
a célt és eszközöket cseréli össze akkor, amikor 
az elérendő cél (emberebb-ember, magyarabb-
magyar) érdekében kizárólag ós a magyarsá-
gából aka r j a összehordani eszközeit. A „Far-
kaskölyök-mozgalom'' is ezt akar ja , de figye-
lembeveszi az egész embert, a léleknek minden 
érzését, minden tula jdonságát s így k íván ja a 
kiscserkészt a nemzeti gondolkozásba és ér-
zésbe beleilleszteni. 

A „Farkaskölyök" problémájának megoldá-
sát az alapmesében kell keresni. Nézzük csak, 
mi is az alapmese? 

A „Farkaskölyök-mozgalom" legfőbb köteles-
sége egyrészt a fej lődő jó alaptulajdonságok 
nevelése az emberebb-ember célkitűzésének 
megfelelően; másrészt a magyarabb-magyar 
célkitűzése szerint nemzeti nevelés a lapja inak 
lefektetése. 

Az elsőt — általános cserkészcélkitűzést — 
természetszerűleg az általánosan ismert peda-
gógiai rendszereknél sokkal biztosabban célra-
vezethető és az egész világon egyaránt haszná-
latos badenpowelli módszer a lapján kell meg-
valósítanunk. Ezért csinálunk cserkészetet. 
Ennek a célkitűzésnek talpköve a Maugli-mese. 
A mesének a lak ja i : állatok, akik (nem ame-
lyek) emberi jel lemtípusokat örökítenek meg. 
Tehát csak átvi t t értelemben viszi az állatok 
vi lágába a mese a gyermeket. A valóságban 
tulajdonképen egy zseniálisan pedagógus lelkű 
író fantáziája ál ta l teremtett és a mindennapi 
életet a maga természetes formáiba muta tó ; 
mégis a mesék tündérvi lágában mozgó ember-
világba keriil a gyerek. A nevelőt a legnehe-
zebb problémákon is játszi könnyedséggel át-
segíti e csodálatos segédeszköz, melyet mint 
tük rö t állítva a gyermek elé, rámuta t benne 
hibái ra és jótulajdonságairn. 

Mily nehéz helyesen megértetni a gyerekkel 
a szeretet, haza, isteni gondviselés, gyűlölet, 
jóbarát , ellenség, ellenfél, társadalom, mások 
i ránt i kötelesség, jó, rossz, hamis, igaz, bűn, 
büntetés, engedelmesség, engedetlenség stb.-
nek, az élet változatos forgatagában előkerülő 

formáit és fogalmait; a dolgok okozati össze-
függését. De nehéz sokszor helyesen megfelelni 
a nagy „miért" kérdésre, mely a ki tágul t csil-
logó szemekből felénk int . 

Hátha még azt is f igyelembe vesszük, hogy 
a cserkészvezetők nagyobb része nem is hiva-
tásos pedagógus! Mégis kitűnő eredményeket 
tudnak felmutatni, mely egyedül e kiváló rend-
szernek köszönhető. 

Pappin i az „Élőhalottak" című könyvében 
az emberek ,.jobbá levésének" problémájával 
foglalkozik. Az elméletek nem hatnak — így 
ír Pappin i —. Az elméletek csak a kisebbséget 
győzik meg és bosszantják a többséget, de az 
eleven művészet, az ellenállhatatlan és megra-
gadó költészet meg tudná győzni az embereket, 
hogy jobbá, különbbé kell lennünk. Egy olyan 
mű kellene, mely köré csoportosít hatnánk min-
den ember egész életét, minden megnyilvánu-
lásával és mozzanatával. íme! Ezt a könyvet 
találta meg Baden-Powell Kipling művében. 

Innen van az, hogy sem a Mackó ur, sem a 
többi alapmese céljára igénybevett mesék nem 
voltak célravezetők. Hiányoztak belőlük a Pap-
pini á l ta l körvonalazott alapfeltételek. Ezekután 
csak azt kérdezhet jük: miér t nem keresünk egy 
olyan magyar irodalmi művet, mely a célkitű-
zésnek megfelel? E r r e Solymossy Sándor or-
szágos h í rű tudósunk m á r megadta a választ: 
„ahol nincs, ott ne keress!" Nekünk nincsenek 
pedagógiai célú meséink. Ez nyugat i talál-
mány, úgy, hogy ami van, az mind át i ra t . Ami 
pedig az angol gya rma t i politikára vonatko-
zik, ezt pontosan 15 évvel ezelőtt mondta va-
laki (lévén a farkaskölyök-mozgalom Magyar-
országon 15 éves), ha jól utánanéznék, még a 
nevét is meg tudnám mondani. Aki ismeri a 
Maugli-mesét, az tudja , hogy ilyesmit még csak 
véletlenül sem lehet k imutatni belőle. 

A Maugli-mesének (nem a teljes Dzsungel 
könyvének) legszebb értelmezését Szent Ferenc 
Fiorettiében, a gubiói fa rkas eszményien szép 
történetében talál juk meg. Minden farkas-
kölyök főkötelessége tisztaszívű, derűslelkű, 
talpraesett , hazáját szerető igazi f iúvá lenni; s 
miként a gubiói f a rkasnak : le kell vetnie min-
den vadságot, engedetlenséget, rossz tulajdon-
ságot magáról és a kis Jézus alázatos katoná-
jává kell válnia. 

Mennyivel gyermekszívhezszólóbban hangzik, 
midőn azt mondom: Neked Mauglivá, az erdők 
urává kell lenned! Hol van az a gyermek, aki 
nem akar az lenni. A cél a fontos! A cél pe-
dig sohasem lehet eszköz! 

A második — nemzeti — célkitűzés irány-
vonalát a magyar cserkészet világosan mu-
ta t ja . A hazának igazán hasznos polgára — va-
gyis jó magyar — csak talpig ember lehet. A 
jó „magyar" példaképei pedig a dicső magyar 
múltból integetnek felénk. A nemzeti érzés és 
öntudat legerősebb fegyvere a tradíció, a reá-
lis értékek és eredmények, melyeket az évezre-
des magyar nlult bőven ont felénk. A gyermek 
reális. Elvont fogalmak csak akkor érdeklik, 
hogyha kézzelfogható módón ál l í t juk eléjük. 
Ezért kell egyrészről a Maugli-mese, másrész-
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ről a magyar mult. Ha a magyarabb-magyar 
célkitűzésnek megfelelő alapmesét akarnánk 
keresni, ennek a műnek olyannak kellene len-
nie, mely magába fogla l ja a magyar sorsot, a 
multat, a jövendőt, a magyarság évezredes har-
cát, örömét, bánatát, vagyis az egész magyar 
történelmet. De ennek a könyvnek ízig-vérig 
a gyermek gondolkozása, igényei szerint a 
gyermek nyelvén kellene megírva lennie. 

Ennek pótlására rendelkezésünkre állnak a 
IIún-Magyar mondák; nemzetünk nagyjairól, 
történelmi eseményeiről ír t gyönyörű mondák, 
elbeszélések. Minden hétre esik egy-egy évfor-
duló. A farkaskölyökvezető sohasem mulasztja 
el, hogy ezekről meg ne emlékezzék. Nemzeti 
dalaink, játékaink, népművészetünk (kézügyes-
ségnél) kiváló programmot szolgáltatnak a 
szerekhez (összejövetel), melyeket körülleng a 
dicső mult, a magyar erő. Ebben a légkörben 
csak magyarrá kovácsolódhatik a zsenge lélek 
keményedő acélja. 

A farkaskölyöknek ismernie kell az összes 
Hún-Magyar mondákat, tudnia kell az ősi ma-
gyar rovásírást, a Himnuszt, Szózatot, Hiszek-
egyet, a nemzeti zászlót és Trianon tragédiáját . 

Tagadhatat lan a cserkészet nemzetközi ere-
dete, de ez minden téren és vonatkozásban át-
hasonult nemzeti céljainknak megfelelően. 
Kérdezzük meg a városok külterületein, az 

ipartelepeken kiizködő vezetőket, kik ott har-
colnak, hol a vörös láng az egeket nyaldossa. 
Vagy nézzük meg saját környezetünkben az 
ingadozók, az öntudatos magyarság fontossá-
gát helytelenítők seregét, akik f iaikat csak a 
cserkészet nemzetközi külsőségeitől indí t ta tva 
engedik közénk. Kiket gyermekeiken keresztül 
megmenthetünk az egyetemes magyarság szá-
mára . (Élő példák: Budapest külvárosainak 
vagy Tatabányának stb. farkasfalkái .) Vagy 
nézzük a magya r cserkészifjúság nemzetközi 
sikereit, akár a jamboreet! Ezeket az életfon-
tosságú lehetőségeket nem szabad elvetnünk 
magunktól. 

A cserkészet megújhodást hozott a magyar 
i f j ú ság számára. A „hej, r áé rünk arra még" 
lagymatag filozófia csalitjából a cserkészet ak-
t ív öntudatos harcos magyarság porondjára 
v i t te i f júságunka t . Tagadhatat lan, hogy az 
apród-mozgalom nemes elgondolásokból indul 
ki, de ugyanezt teszi a „Farkaskölyök-mozga-
lom" is. K á r tehát ezt lekicsinyelni, főleg érté-
keit észre nem venni. 

Az nem kétséges, hogy a m a g y a r cserkészet, 
így ennek előkészítő foka a farkaskölyök-
mnnka is nemzeti if júsági mozgalmaink között 
a legszebb eredményeket t ud j a felmutatni. 

A széthiízás szelleme már sokszor okozott 
nemzeti t ragédiákat . Értsünk tehát egyet! 

DALBOKRÉTA 
A finnugor népek iskolás fiatalságának és a 

finnugor rokonsági eszme híveinek használa-
tára összeállította Éliás Kiianmies. Nyomtat-
tatott Porvooban, Werne r Söderström nyom-
dájában; 1935, 112 oldal. Ára 1-40 pengő. 

Annak a mozgalomnak, amely a X V I I I . szá-
zad végén északon j á r t , Sajnovics páter kuta-
tásai nyomán mindinkább meghódította a ma-
gyar, a finn és az észt nemzetek rokonvoltának 
eszméjével a lelkeket, egyik felemelő s egyút-
tal bá jos megnyilvánulása az a kis könyv, ame-
lyet a tamperei város i zeneiskola igazgatója 
Éliás Kiianmies ál l í tott össze f innugor dalok-
ból. Húsz magyar, tizenkilenc-tizenkilenc finn 
és észt, három lív dal, valamint az inkeri és 
zűrjén nemzeti himnuszok vannak a kötetben 
összegyűjtve. Ez a lelkes finn zenetanár abból 
a gondolatból kiindulva, hogy a nagy eszmék 
utáni lelkesedés a gyermekkorban fog ja meg 
leginkább a szíveket, a három ország iskolái 
részére kötötte bokrétába a legszebb és legjel-
lemzőbb dalokat, remélve, hogy a nótán és éne-
ken keresztül közelebb fognak tudni egymáshoz 
kerülni az évezredek és sokezer kilométerek tá-
volságával egymástól elválasztott rokonnépek. 
A dalokat számára Vettik észt zeneszerző és 
Kyrölä lív egyetemi hallgató segített kiválasz-
tani, míg a magyar nótákat a Zeneművészeti 
Főiskola meghallgatása u tán a kultuszminisz-
térium bocsátotta a szerkesztő rendelkezésére. 
A kis kötet finn-észt énekeit legnagyobbrészt 
Miklós József, Finnországban élő jónevű ma-
gyar festőművész fordí tot ta le magya r r a és 

ugyanő ültette át viszont ezekre a nyelvekre a 
magya r dalokat. 

A költemények úgy vannak összeválogatva, 
hogy hazafias és egy-egy egyházi ének mellett 
népdalok és diákdalok találnak helyett egymás 
mellett. A m a g y a r dalok között szerepel a Szó-
zat, a Hiszekegy, a Kossuth-nóta, a régiek kö-
zül: Török bársony süvegem. . . , Felszántom a 
császár u d v a r á t . . . , Amott kerekedik . . . , E j -ha j , 
gyöngyv i rág . . . , Szól a kakas m á r . . . , Által-
mennék én a Tiszán ladikon . . . , Csinom Palkó .., 
Mennyből az a n g y a l . . . , Ne m e n j rózsám a tar-
lóra . . . , Föl, föl vitézek ..., E rdő mellett nem jó 
l a k n i . . . , Ispiláng, i sp i láng . . . és Seprik a Pápai -
utcát . A dalok egyszólamú kot tával a legala-
csonyabb hangnemre vannak ál ta lában írva. 

Megható olvasni a kötetben például a lívek1 

nemzeti dalát: 
Lívnek születtem, lív is maradok, 
Míg csak a sírhalom rám nem borul. 
Partunkban gyökeret vertünk mélyen, 
Anyanyelvünk, fajunk győzhetetlen. 
Ősök ránk hagytak tengerpartokat, 
Magva fajunknak sohsem szakadhat. 
Szép parti nyelvünk fiainkra száll, 
Zengzetesebb, vagy szebb nincsen annál. 

A finneknek és észteknek ugyanaz a nemzeti 
himnusza, amely első szakaszában így hangzik: 

1 A lív nép Lettország északi partvidékén élő apró 
finn-ugor törzs, amelynek nemzeti öntudatra való 
ébredése most van folyamatban. 
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Szép (finn) hazánk, te drága föld, 
Zengjen dicső neved! 
Mely hontilelket így betölt: 
Nincs több oly tér, se hegy, se völgy, — 
Mint szép hazánk itt északon, 
E kedves, drága hon. 

A kis inkeri nép, amely jelenleg szovjetorosz 
elnyomás alatt Szentpétervártól délre fekvő 
kerületekben él, himnuszában viszont így dalol: 

Talpra rab inkeri, munkára fel, 
Új világnak vagy a hajnalán! 
Éjszakádnak vége, itt a reggel, 
Rád virradt a nap, szülőhazám. 
Úgy dereng az ég alján az új fény, 
Mint honfiak keblében a remény. 
Talpra rab inkeri, itt a nap, 
Megjött a régvárt pillanat. 

Vagy a másik ugyancsak orosz fennhatóság 
alatt élő kis zűrjén, vagy kómi2 népnek a him-
nusza ugyanúgy a szabadságért eseng, mint a 
magyar imádság: 

Örvendezzél Kómi népe, 
Győzd le a gondokat s bajt. 
Rajtad nem fog a halál sem, 
Nemzeted új rügyet hajt. 
Múltja szegény kómi népnek 
Gondteli bánatos út. 
Testvér, mit hullatod könnyed'? 
Hordasd el széllel a búd! 
És ha az óra üt egykor, 
Bánatod, búd tovaszáll, 
Ellent kiűzve hazádból, 
Rád, népem, új jövő vár. 

Ha összehasonlítjuk ezeknek a himnuszoknak 
a szövegét és eszmemenetét, imádságos dalla-
mát, akkor kell, hogy rádöbbenjünk: valamikor 
a mondák mitikus korában kellett, hogy ez a 
sok apró nép ott az Ural táján, a végtelen 
Ázsiával határos erdőségekben ós síkságokon 
csakugyan egy ősi törzsből fakadt légyen. 
Ahogy a legprimitívebb ősszókincsünk azonos-
sága kétségtelen, ugyanúgy megállapíthatjuk 
ezekből a dalokból, hogy vannak közös, bizo-
nyára ugyancsak ősrégi melódiáink is. Kiian-
mies igazgató jó munkát végzett a kötet össze-
állításával. Reméljük, hogy a munka idehaza 
is széles körökben kedvező fogadtatásra talál 
és megvalósul az az óhajtása, mivel e kis kötet 
előszavát befejezte: „A sors bennünket, testvér-
népeket, ugyanazon anya gyermekeit elszakított 
egymástól. Adja a Mindenható, hogy legalább 
lélekben és azokban a dalokban, melyek fiaink 
és leányaink ajakán felcsendülnek, ú j r a fel-
találhassuk egymást." 

2 Az ókori permi néptörzs maradványa a Káma-
folvó mentén. Körülbelül 500.000 lélek. 

Minden megelégedés csak munkásságunk 
eredménye s a legboldogabb az, kinek legtöbb 
dolga van a világon. (Eötvös J.) 

* 

A nevelés legnagyobb hibája az, ha az ifjú-
ságot nem szoktatjuk önálló gondolkozáshoz. 
(Lessing.) 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELES 

Az Országos Magyar Weckend-Egyesület 
( O M W E ) szerepe a hazai nyaralás és 

hétvégi üdülés fellendítésében 
írta : G R Ó F S Z É C H E N Y I K A R O L Y 

A mai technikai, kulturális és gazdasági be-
rendezkedés a dolgozó társadalom minden tag-
jától oly nagyfokú tevékenységet kíván, mely-
nek megfelelő ellátásához okvetlenül szükséges 
a megfelelő pihenés, hogy ezután újult erővel 
és frisseséggel folytathassa munkáját . Tehát 
a hétvégi szünet és nyaralási lehetőségek nyúj-
tása, illetve általánosítása ma már szociális és 
egészségügyi szempontból is közszükségletet, 
illetve közérdeket képez. 

Statisztikai adatok igazolják, liogy évenkint 
30—40 millió pengő között forog az az összeg, 
melyet honfitársaink nyaralásra külföldön el-
költöttek. Ennek az összegnek tekintélyes részét 
képezi az, amit szerényebb anyagi körülmények 
között élő magyar testvéreink kis svájci és 
osztrák falvakban hagytak, ahol átlagosan 
4—5 schillingért, illetve frankért pihentek, mi-
vel itthon ugyanilyen árért ez nem volt lehet-
séges. Bár hazánk megcsonkítása következtében 
elvesztettük legszebb vidékeinket, mégis csonka 
hazánkban is nagyszámú nyaralásra és üdü-
lésre alkalmas folyóparti, tóparti és klimati-
kus fekvésű községeink vannak, melyeknek 
azonban hiányzik ehhez megfelelő berendezé-
sük, illetve előkészültségük. 

Ezen két nemzetgazdaságilag nagyfontos-
ságú probléma megoldását vette kezébe az 
OMWE, hogy társadalmi úton igyekezzék egy-
részt a hétvégi szünet általános bevezetését, 
másrészt pedig a hazai nyaralás megszervezé-
sét és népszerűsítését megoldani. 

A hétvégi szünet megvalósítása szempontjá-
ból a fősúlyt a tisztviselőosztály hétvégi szü-
netének biztosítására kellett fordítani, miután 
ennek az osztálynak hétvégi szünete alapja a 
kereskedelmi és ipari szakmákban bevezetendő 
hétvégi szünetnek is. Az OMWE munkásságá-
nak tehát két irányban kellett haladnia és kü-
lön választva megvalósítani először a tiszt-
viselők és később az ipari és kereskedelmi ér-
dekeltségek hétvégi szünetét. 

A tisztviselőosztály hétvégi szünetének meg-
valósítására irányuló mozgalom nagyrészt 
sikerrel járt, mert a közhivatalok többsége, 
mint pedig számos iparvállalat tisztviselői ka-
rának körében a hétvégi szünet már elrendel-
tetett. 

A kereskedelmi hétvégi szünet már nehezebb 
feladat elé állította az egyesületet, miután ma 
még áthidalhatatlannak látszó nehézségek van-
nak e téren. Megállapítható azonban, ho^y 
maguk a kereskedelmi érdekeltségek is igye-
keznek szakmák szerint a hétvégi szünetet be-
vezetni, amennyiben egyöntetű megállapodásra 
tudnak jutni. A kereskedelmi hétvégi szünet 
rendeletileg nehezen volna megoldható s ezért 
általános és intézményes megvalósítására 
maga a társadalom hivatott. 
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A hétvégi szünet kérdésének megoldása ma 
m á r helyes vágányra terelődött s minden re-
mény megvan arra, hogy pár év múlva a kül-
földhöz hasonlóan, nálunk is meg lesz annak 
lehetősége, hogy a dolgozó osztály szombat dél-
től kezdődőleg hétfő reggelig jól megérdemelt 
pihenőhöz jusson. 

Az OMWE másik célkitűzése a hazai nyara-
lás fellendítése nemzetgazdaságilag is fontos. 
Megvalósításánál tehát — tekintettel annak 
mélyreható gazdasági vonatkozásaira — a leg-
nagyobb körültekintéssel és alapossággal kell 
e l járni . Nem elég ugyanis az, hogy a nyara-
lásra alkalmas helyeket és községeket felkutas-
suk, hanem azokat még egészségügyi berende-
zési szempontból is meg kell szervezni és végül 
a megszervezett községeket a nagyközönséggel 
meg kell ismertetni, hogy azokat nyara lás cél-
jából igénybe is vegye. 

Ismerve a világhíres m a g y a r vendégszere-
tetet, a legcélravezetőbb mód a hazai nyara lás 
fellendítése érdekében az volt, hogy a nyaralót 
ba rá t i kapcsolatba hozzuk a községek lakos-
ságával. A szervezkedést tehát a fizuid-vendég-
látás szép eszméje alapján látszott a legcélra-
vezetőbbnek megindítani. 

Természetesen a szervezkedés csak a hatósá-
gok közbejöttével és támogatásával vihető ke-
resztül és eddig a hatóságok támogatásának 
megnyerése ál tal 200 község beszervezése si-
került . 

Az OMWE ezirányú munkásságát azzal 
kezdte, hogy a vármegyei hatóságokkal kar-
öltve valamennyi törvényhatóság területén osz-
tályintézőségeket, az alispán u rak által nyara -
lásra alkalmasnak minősített községekben pe-
dig képviselőségeket állított fel. A vidéki szer-
vek kiépítése után ezek közbejöttével és segít-
ségével a nyara lás ra alkalmas községeket a 
nyaralók befogadására előkészítette. 

Sajnos, községeink igen sok kívánnivalót 
hagy tak há t r a úgy egészségügyei, mint beren-
dezkedés szempontjából. í g y azután a vidéki 
szerveknek hatalmas munkát kellett és kell 
még végezniök, hogy a vidéki lakosság terv-
szerű felvilágosításával a községekben nya-
ralók a viszonyokhoz mérten mind egészség-
ügyi, mind kulturál is vonatkozásban jó el-
helyezést nyerjenek. 

A beszervezés után az O M W E munkássága 
a r r a i rányult , hogy a már megszervezett köz-
ségek nyaralási igénybevételét is megfelelően 
biztosítsa. 

Kétévi szorgalmas ada tgyűj tés lehetővé tet te 
az egyesület számára, hogy a folyó évben ki-
ad ta az első magyar utazási kézikönyvet és út-
mutatót az „Utas Könyve" cím alatt, melyben 
valamennyi nyara lás ra beszervezett községről 
részletes és kimerítő adatokat közöl. Ezen-
kívül az „Utas Könyvé"-ből készített füzeteket 
bocsátott a közönség rendelkezésére, melyek-
ből mindenki kiválaszthatta a neki legjobban 
megfelelő nyara lás i lehetőséget. Végül a ha-
zai nyaralás lehetőségeire plakátok ú t j án is 
felhívta a közügy elmet, az egyesület központi 
i rodája pedig, valamint a vidéki osztályintéző-

ségek dí j talanul nyúj to t tak felvilágosítást az 
érdeklődőknek. 

Ezeknek az eszközöknek céltudatos alkalma-
zásával sikerült elérni, hogy fel ismerve a ha-
zai nya ra l á s lehetőségeit és előnyeit, több mint 
3000 nyara ló kereste fel a beszervezett közsé-
geket az egyesület szervei út ján. 

Az OMWE munkásságának a jövőben első-
sorban a r r a kell i rányulnia , . hogy mindazokat 
a közegészségi és berendezési hiányokat , me-
lyek a községekben léteznek, amennyire lehet, 
kiküszöbölje. Ennek azonban csak akkor nyílik 
meg a lehetősége, ha tudatában leszünk azok-
nak a teendőknek, melyeknek elvégzése által a 
helyzetet megjaví tha t juk . Miután községen-
ként változnak azok az intézkedések, melyek 
a nyara lók számára a tartózkodást kellemessé 
teszik, az egyesület már a folyó évben meg-
kezdette ezirányú adatgyűjtését . Ennek »szol-
gálatában a községek jegyzőinek adatszolgál-
tatási íveket küldött, hogy így a hatóságok ön-
maguk jelöijók meg a szükséges intézkedéseket 
és közöljék a nyaralók elhelyezési lehetőségé-
nek biztosítására vonatkozó adatokat. Viszont 
az i t thon nyara l taka t külön kérdőívvel kereste 
meg az egyesület, mely ténykedés ál ta l birto-
kába j u t o t t egy k i te r jed t adathalmaznak és 
azoknak a panaszoknak, amelyek a községek 
ellen felmerültek. E kettős ada tgyűj tés lehe-
tővé t e t t e azt, hogy már most megtehesse az 
egyesület mindazon intézkedéseket, melyek 
folytán a jövő esztendőben jobb elhelyezkedést 
tud biztosítani a nyara lók részére. 

A legsürgősebben keresztülviendő intézkedé-
sek az a lant iakban foglalhatók össze: 

A hazai nyaralás kérdését elsősorban társa-
dalmi úton kell megvalósítani, mer t i t t csak 
társadalmi szerv képes megfelelő eredménye-
ket elérni. Ennek a társadalmi szervnek azon-
ban igen széles alapokon kell működnie és te-
vékenységének érdekkörébe be kell kapcsolnia 
mindazon érdekelteket, akikkel való együtt-
működés a cél elérése érdekében kívánatos. 
E munka elvégzésére tehát legalkalmasabbnak 
látszik egy szövetség megalakítása, mely két-
ségen kívül nagy lendületet tudna adni a nya-
ralási akció továbbfejlesztésének és mely a szer-
teágazó idegenforgalmi tényezőket egyesítené. 

Ennek a szövetségnek a hazai nya ra l á s fel-
lendítése és továbbfejlesztése szempontjából 
két i rányú munkát kell végeznie. Az egyik a 
községfejlesztés munká ja , a másik pedig a nép-
művelési tevékenység, vagyis a lakosság taní-
tása és nevelése annak a szempontnak figye-
lembevételével, hogy miként kell a nyaralók-
kal bánnia. 

Az első csoportba tar tozó teendők közül a leg-
fontosabb községenként Község fejlesztő Bi-
zottságok felállítása. Ezek felügyelnének a szük-
séges intézkedések végrehaj tására és végeznék 
azokat az adminisztra t ív teendőket, melyek a 
nyaralókkal kapcsolatban felmerülnek. A közsé-
gekben véghezviendő intézkedések közül ki-
emelhetők a következők: közös társalgó- és 
szórakozóhelyek létesítése, strand- és meleg-
fiirdők kiépítése, a nyara lásra kiadott házak-
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ban a mellékhelyiségek tökéletesítése. Igen 
fontos az utak és utcák portalanítása, valamint 
a virágkultusz általános bevezetése. A nya-
ralók által bérelt szobák külön megadóztatá-
sának kérdése, valamint a kiadott lakások ké-
nyelmes és tiszta bútorzata szintén olyan 
problémák, melyek nélkül a hazai nyaralás 
továbbfejlesztése el sem képzelhető. Mindezen 
kérdések megoldására vonatkozólag az OMWE 
részletes javaslatokat dolgozott ki, amelyeket 
a belügyminiszter úrhoz terjesztett fel. Termé-
szetesen a fentemlített problémák csak csekély 
töredékét képeznék a szükséges teendőknek és 
a fokozatos fejlődés mindig újabb és újabb 
teendőket fog maga után vonni. 

A hazai nyaralás továbbfejlesztésének má-
sik legfontosabb teendője: a falusi lakosság-
nak a nyaralókkal szemben tanúsítandó visel-
kedésre tanítása. A városi embert a vidéki la-
kosságnak kellő szeretettel és előzékenységgel 
kell fogadnia és benne elsősorban a vendéget 
látni. Ha a falusi és városi lakosságot baráti 
alapon hozzuk össze, úgy ez a kölcsönös barát-
ság kiküszöbölné még azt a kevés súrlódást is, 
amely szórványosan előfordul. Ezt a nagyfon-
tosságú kérdést időnkint népművelési előadá-
sok tartásával óha j t ja az OMWE megvalósí-

tani, továbbá, úgy mint a múltban, ismertető 
füzetek díjtalan rendelkezésre bocsátásával 
igyekszik a vidéki lakosságot megfelelően ne-
velni. 

A körülöttünk fekvő országok rendkívüli 
erőfeszítéseket tesznek idegenforgalmuk növe-
lésére nemzetközi érdeklődést kiváltó esemé-
nyek megrendezésével. Törekedjünk tehát arra , 
hogy a külföld hívogató kényelmével szemben 
magyar a magyarnak idehaza tudjon olcsó és 
higiénikus falusi tartózkodást nyújtani és ne 
legyen közülünk senki a r ra kényszerítve, hogy 
nyaralás céljára a külföldet vegye igénybe. 
Kapja meg legalább részben és ugyanannyiért 
idehaza is azt, amit neki a külföldi üdülő-
helyek nyújtanak. 

Meggyőződésem, hogy amennyiben a kül-
földön elköltött millióknak csak egy hányadát 
itthon tudjuk tartani és a magyar vidékhez 
juttatni, úgy ezzel nemcsak a súlyos gazdasági 
viszonyok között küzködő vidéki lakosságnak 
anyagi érdekeit szolgáljuk, hanem ez maga 
után vonná a vidék higiéniai, valamint egyéb 
kültúrvonatkozású fejlődését is és így méltán 
megállapíthatjuk, hogy a mozgalomban nem-
csak nagyjelentőségű nemzetgazdasági, hanem 
komoly kulturális értékek is rejlenek. 

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

Rothadás nélküi nincs élet 
ír ta: MILOTAI G A T H Y B A R N A B A S N É 

— Természettan, vegytan az V—VI. osztály-
ban. — 

Mielőtt a rothadásról beszélgetünk, tanulóink 
tudjanak már a szeszes, az ecetes erjedést 
okozó feltételekről. Beszélgetésünkben mégis 
időzünk ezeknél a jelenségeknél, mert ki kell 
térnünk azokra a dolgokra, amelyekkel térben 
és időben egyszerre jelenik meg a rothadás. 
De nem elég egyszerűen csak megemlítenünk, 
hogy a rothadás feltételei és szülöttei ezek és 
ezek a dolgok, hanem újra bővebben beszélget-
nünk kell a különféle eddig általuk ismert 
égési tüneményekről, amelyeknek összehason-
lításánál rátérünk arra, hogy a rothadás elő-
idézéséhez, amely szintén lassú égés, még más 
tényezők munkájára is szükség van. A bakté-
riumok országában megint összehasonlítások-
kal szemléltetjük a különféle baktériumok kü-
lönféle tevékenységét. Ásványféle nem rothad, 
korhad, csakis szerves anyag. Meg kell győ-
ződnöm arról is, hogy tisztában vannak-e a 
tanulók a szerves anyagok mibenlétéről. 

Azután beszélgetünk a rothadás ellenszerei-
ről, a konzerválás különféle módjáról; az egész-
ségünket védő hatósági intézkedésekről, hogy 
legvégül bebizonyítsuk: nem szabad minden 
esetben megakadályoznunk a rothadást, korha-
dást, melyből új élet fakad. 

Ha idáig eljutottunk gondolatmenetünkben, 
nemcsak tanításunknak vázlatát állítottuk 

össze, hanem a tananyagkapcsolódásnak a leg-
természetesebb, önként adódó, szinte kínálkozó 
módját találtuk meg. Beszélgetésünkbe beke-
rülnek háztartási, gazdasági, egészségügyi, föld-
rajzi, polgári jogi, sőt történelmi kapcsolatok. 
A kapcsolódásnak ez a módja helyettesíti az 
úgynevezett ismétlést a népiskolai tanításban. 

Mi sem könnyebb most már, mint odaállí-
tani V. o. tanulók elé egészséges és rothadás-
ban levő táplálóanyagféléket, hogy megfigye-
lés és következtetés útján rájöjjenek a rotha-
dás mibenlétére, annak előnyeire és hátrá-
nyaira. Érzékszerveik ú t ján meggyőződnek ar-
ról, hogy a rothadó test színben, szagban, súly-
ban, szilárdságban nagyon is különbözik az 
egészséges szerves anyagtól. 

Milyen barna, puha, vizenyős ez a rothadó 
alma! De ilyen ez a romlásban levő zöldség-
féle, húsféle is! Már a szemünk is figyelmez-
tet, hogy a rothadás megváltoztatja az anyag 
színét. Emlékezzetek a rothadó káposzta barna-
ságára! Kóstoltad-e a romlásban levő cse-
resznyebefőttet? Ugye olyan puha, mint ez a 
rothadó alma itt. Szinte szétmállik az ember 
szájában. Hogy nem nyelted le? — Látjátok, 
úgy vagyunk vele, hogy a szánkba csak be-
vesszük a romlott élelmiszert, de lenyelni mái-
nem tudjuk azt. Undorodunk tőle. Tiltakozik 
ellene a gyomrunk, egész emésztőcsövünk. Már 
a szánkban dolgoznak a nyáladékválasztó mi-
rigyek, amelyek figyelmeztetnek a veszélyre. 
Igen veszély! Mert könnyen kaphatunk gyo-
mormérgezést a rothadó élelmiszer elfogyasz-
tásától. 
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Hajo l j csak közelebb ehhez a romlásban levő 
káposztához! Most az orrod figyelmeztet, hogy 
a káposztabirodalomban ba j van. Belső ellen-
sége puszt í t ja azt. A virágvázánkban levő vi-
zet nem új í todtad meg ma! Szagold csak! Nyú-
lósak is már a virágcsokroknak a vízben levő 
levelei, rothadás van i t t is folyamatban. Ilyen 
különös, kellemetlen szag te r jeng a piacok, 
vágóhidak, mészárszékek, csarnokok, tisztán 
nem tar to t t istállók, mocsarak, szemétdombok 
környékén is. Hogy miért, most m á r tudjuk. 

Mindezeken a helyeken szerves anyagok rot-
hadnak. 

Ugyan meg tudnád-e mondani, hogy az alma 
miért szerves anyag? — Igazad van. Különféle 
részei, szervei különféle anyagúak. Nézzük 
csak az alma kocsányát és a virágzatból 
visszamaradt, összetöpörődött csészeleveleket! 
Más és más célt szolgálnak a szervek. 
A magház védi a magokat, az a lma húsa 
a magháznak a váza, a héj pedig szépen be-
takar ja , elzárja a külvilágtól az a lma belső 
világát. Éppen úgy, mint annak az állatnak, 
amelynek a rothadó húsa itt van előttünk, — 
ez a hiís védte a csontjait, a hús t a bőr tar-
totta össze és őrizte meg a külső behatások ká-
rosságától. Emeld csak meg ezt a két almát! 
Bár egyforma nagyságúak és f a j t á j ú a k , a sú-
lyuk nagyon is különbözik. Hogy miér t köny-
nyebb a rothadó alma? Mert fogy, elfogy. Ép-
pen úgy, mint ez a darab hús langyos levegőn 
mindig kisebb lesz, végre eltűnik, csak egy 
kis fekete valami marad meg belőle. Ég, elég, 
csak lassan. Mert a rolhadás vegyi folyamat, 
lassú égés. Ha égés, akkor fogyaszt. Gondol-
junk csak a tűzhelyben égő tüzelőanyagra. 
Elfogy az is. de csak látszólag. Marad a hamu, 
korom és füst, elszáll az égésnél keletkező 
szénsav. 

Következtessünk egy kicsit: ha minden égés-
nél gázok keletkeznek, akkor ennél a lassú 
égésnél, a rothadásnál is okvetlen ugyanolyan 
gázoknak kell keletkezniök. Aminthogy úgy 
is van. 

És még valami keletkezik. Ha gondolkodtok, 
eszetekbe ju t ! — Ügy van! A fűtésnek, tüze-
lésnek célja van. A meleg elővarázsolása. 
Most megint egy természeti törvényre buk-
kantunk: ha a rothadás égés, meleget kell ter-
melnie. Hogy ezek a rothadóanyagok itt előt-
tünk nem bocsátanak ki meleget? Honnan tu-
dod, hogy nem? — A tudósok finom eszközeik-
kel meg tudják mérni a csekélyke meleget, 
melyet a rothadó test kibocsát. Magunk is 
meggyőződhetünk ennek a tételnek az igaz 
voltáról. Lát ta tok télen t rágyahalmot gőzö-
lögni? A t rágya belseje rotliadófélben van, in-
nen a látható meleg. Meleg a mi vérünk is, 
szervezetünket szintén lassú égés melegíti. De 
nem rothadás! 

Bár az emberi test bizonyos részei nagyon is 
ki vannak téve a rothadás veszedelmének. 
Egyik oktatófi lmünk nagyszerűen szemléltette 
az emésztőszervekben végbemenő rothadást és 
a fogak romlását. 

Harminckét kis apró jószág . . . (Fölolvassuk 
a verset.) 

Most már tud juk , mi a rothadás, mi az ered-
ménye, mit termel. 

Tanulók vitatkozásaikat, tapasztalataikat, 
megfigyeléseiket elmondják: langyosság a 
szájüregben, nyálkiválasztódás, az ebben levő 
hólyagocskákban levegő a rothasztó baktériu-
mokkal. A rothadóanyag az ételmaradék, 
amelynek a rothadása, ha nem ta r t juk t isztán 
szánkat, á t t e r jed a fogakra. Az ilyen száj kel-
lemetlen szagú. 

Az emésztőcsatornában, belekben, a meg nem 
emésztett, o t tmaradt rothadó ételanyag fe l fú-
jódást, f á jda lmat okoz. Káposzta, kel, ka la rábé 
fogyasztása csak egészséges, erős bélcsatorná-
val bíró embereknek való. A felfújódás a rot-
hadásnál keletkező gázoktól van. 

Ha i smer jük a tudósok vizsgálódásainak 
eredményét, hogy a rothadás égés, akkor tud-
juk, hogy mint minden égésnek, ennek is szük-
sége van oxigénre. Ennek kellett behatolni a 
levegővel együt t a rothadó almának a belse-
jébe. De hogyan? — Már megtaláltuk a kis 
alagutat, amelyet a molylepke kukaca v á j t a 
gyümölcs belsejébe. Ezen az aknán át azután 
bejutottak a levegővel más apró élőlények is, 
amelyek a lánggal égésnél nem találhatók, sőt 
ennek az égésnek a forróságában el is pusztul-
nának. Ezek az apróságok picinyke gombák. 
Nagyon kényes kis lények, a hideget sem tű-
rik, csak langyos levegőben érzik magukat jól. 
Mikroszkóp nagy í tha t j a fel ezeket a csöppnyi 
pálcikagombákat annyira, bogy megkülönböz-
tethetők legyenek a körülöttük levő dolgoktól. 
De szabadszemmel is l á t h a t s z . . . Ügy van. 
Milliószámra összezsúfolva erjesztő-, penész-
és ecetgombákat, amelyeknek segítségéve] teszi 
élvezhetővé a kul túrember kenyerét, kalácsát, 
erjeszti mustból a borát, savanyí t ja ecetté a 
megromlott bort. A savanyítot t káposzta, 
uborka felületén látható fehér lepel baktérium-
hadsereg. Ezek az életre szükséges gombács-
kák; a penész- és rothasztógombák az enyészet 
baktériumai. Veszedelmesek, mert roppant 
gyorsan szaporodnak. Pi l lanat alat t széthasad-
nak, a második pillanatban 4, azután 8, 16 bak-
tériumpálcika lesz. Tegnap ezen a körtén még 
csak egy lencsenagyságú rothadási folt volt, 
azt láttátok. Ma már majdnem a fél körte fe-
lületén el ter jedt az. De te azért mégis bele-
harapsz a ro thadt rész mellett egészségesnek 
látszó darabba. Lenyelni nem tudod ugye? Ke-
serű. Már ott is dolgoznak az enyészet gombái. 

Ezen a szőlőfürtön, amely i t t felejtődött asz-
talfiókomban, nagyszerűen fel ismerhet jük a 
különböző baktér iumok munká já t . E r re a 
szemre penészgombák telepedtek, ebbe a má-
sikba rothasztógombák. Szét is loccsant, amint 
a földre esett; ez a harmadik szem teljesen ki-
aszott. Mind a három szemben különböző lassú 
égés megy végbe, a legutolsóban korliadás. 
Miért? 

Éppen úgy korhad az alma összetöpörödött 
csészelevélkéje is. 

Az istállótrágya rothad, mert nedvesség van 
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benne. Ha szalmát terí tenénk szét a földeken, 
elkorhadna, szétmorzsolódna, mint szétesnek, 
szétmállanak a falevelek is, amelyekből sző-
nyeget terít az ősz az erdő fái alá. 

Ezt a cserépvirágot öntözhetjük, ahogy akar-
juk , a cserépnek semmi baja sem lesz, mert 
ásványi, szervetlen, minden részecskéjében 
egyforma az anyaga, nincs alávetve a rothadás 
törvényének. De annál jobban a cserépben levő 
növény! Azért rothadt ki kaktuszunk is, mert 
túl buzgón, túl jóakara t ta l öntöztétek. Nem 
gondoltatok arra, hogy nedvdús teste nem bí r ja 
•el a sok vizet. Az állandó vízréteg elmállasztja 
a növény szárának alsórészét, kaput nyit a 
rothasztó baktériumoknak, amelyek csakha-
mar elvégzik munkájuka t . 

Ugyanez történik a nádasban. Míg él a nád, 
•életet szív fel a mocsár vizéből, amint elpusz-
tul, félig ledől az iszapba, annak állandó nyo-
mása szétmállasztja, enyészetnek indul. A 
nedvdús alma, szilva, szőlő akkor rothad, ha 
a baktériumok utat találnak a gyümölcs bel-
sejébe zúzódás által. 

A szén szerves anyag, még sem rothad. Ta-
lá l já tok ki, miért nem? 

Most azt mondhat já tok, hogy a mama tek-
nője szerves anyagból készült, sok víz jut 
hozzá, még sem rothad. Hogyan lehetséges ez? 
A folyadék már nem hatolhat be, nem itat-
h a t j a át a kiszáradt faanyagot . Nincs elég ideje 
ahhoz. De ha a mama bennfelejtené a vizet 
huzamosabb ideig, az poshadna és megtámadná 
a faanyagot is. 

A rothasztógombákra nagyon haragszik a 
háziasszony. Mennyi fáradságos munká jának 
az eredményét teszik tönkre! Sohse haragud-
j u n k rájuk, próbál juk megelőzni, elhárí tani 
romboló munkájukat . 

A konzerválás nein bűvészkedés. 
Tanulók megfigyelései: miért vonják be víz-

hat lan festékkel a konyhaasztalt, kátrányozzák 
a hajókat , fahidakat, kerítéseket. Miért rothad 
a télire eltett krumpli? Talajvíz a pincében, 
úgy megfagyott, több a nedvesség benne, meg-
repedt, megpuhult, könnyen beférkőznek a bak-
tér iumok. Miért teszi mamád a zöldséget ho-
mokba? A baktér iumokat zár ja ki a levegővel 
együtt. Ha mégis rothad a zöldség, a homok 
nedves volt. Esőben ne tegyünk el télire nö-
vény félét! 

Disznóöléskor sózzák a húst, így k íván ják a 
nedvességet, a füstöléssel ugyanezt cselekszik. 
Száraz kéreggel vona t ják be a húsfelét, amely 
úgy óvja azt a romlástól, mint az a lmát a 
héja . A gazdasszony a baktériumok kizárása, 
•elpusztítása végett aszal ja a gyümölcsöt (ned-
vesség elvonása), párol ja a befőttet, főzi, süti 
a húst, a nyers szerves anyagot. Vagy zsír alá 
süllyeszti azokat. Miért? 

Gyárak konzerválják a húst és egyéb szer-
ves anyagféléket, elzárva azokat levegőmentes 
dobozokban. A Kecskeméti, Csepeli Konzerv-
gyár gyümölccsel, főzelékfélével, paradicsom-
mal teli dobozai nemcsak a magyar gazdasszo-
nyok, de a külföldiek előtt is becsesek. Nem is 
kell messze mennünk, hogy a rothadás elleni 

küzdelmet szemlélhessük. Budafokon hűtőhá-
zat állí tott fel az élelmes lakosság. A főváros-
ban a csarnokok, élelmiszerraktárak, tojás-
tömegek részére meg éppen elkerülhetetlen a 
hűtés. Ütődjön csak össze két tojás a ládában 
való szállításnál, a megrepedt tojás rothadni 
kezd (miért? mert enyhe a meleg a ládában). 
Egy idő múlva orrfacsaró szag t e r j eng a láda 
körül. Az egész tojásmennyiség megromlott. 
Mert a rothadás nagyon könnyen átterjed 
egyik tojásról a másikra. Azért kell annyira 
vigyázni a külföldre szállított gyümölcs csoma-
golásánál is. 

Tanulók közlései a családi eltevési. konzer-
válási módokról. 

Faluhelyeken jégvermekkel védekeznek a 
rothasztógombák bomlást okozó működése el-
len. Városokban műjéggyártássai veszik elejét 
a romlott ételek elfogyasztása következtében 
előforduló betegségeknek és haláleseteknek. 
Gondoljunk vissza legnagyobb királyunk, 
Mátyás halálára, amelyet romlott, rothadó 
gyümölcs fogyasztása okozott. A világ akkori-
ban leghatalmasabb uralkodójának életét nem 
tudta megmenteni az orvosi tudomány! Mit 
tennének ma ilyen esetben? (Gyomormosás.) 

A középkorban a harctereken elesett embe-
rek, állatok bomló tetemei kolerát, dögvészt 
terjesztettek. Rákóczi szabadságharcát be kel-
lett fejezni, mert seregében pusztító kolerajár-
vány ütöt t ki. 

Ma már ilyesmi nem fordulhat elő, hála tu-
dós orvosaink, vegyészeinknek. Tiszteljük és 
becsüljük meg őket! 

Ha körülnézünk házunk tájékán, nagyon sok 
bomlási, rothadási folyamatot figyelhetünk 
meg. A lecsurgó alat t i hordóban levő állott 
esővíz, a mosástól a teknőben felejtet t poshadó 
lúg, a szemétdombra dobott maradékétel, nyers 
zöldség, gyümölcs; a kibontott üvegben maradt 
befőtt, az állott fo r ra l t t e j stb. Próbál ja tok kö-
vetkeztetéssel rá jönni , miért rothadnak ezek 
az anyagok és hogyan akadályozhatnánk meg 
a folyamatot? A tanulók vitatkozásaiból kitű-
nik, megértették-e a tanítás lényegét. 

Hányszor haragszik a mama, hogy savanyí-
tott uborkája, papr iká ja , káposztája romlik. 
Megpuhul, szétmállik. Azt kérditek, hogyha 
erjesztőgombáktól savanyodott meg az uborka, 
káposzta, miért ro thad mégis? A levegő tele van 
ám mindenféle gombácskával, amelyek vala-
mennyien követelik jussukat. Lesik az alkal-
mat, hogy munkához lássanak. Bizony a bakté-
riumok nem munkakerülők, nincs is birodal-
mukban munkanélküliség. Kedvező helyzet: a 
káposztán nincs elég nehéz kő, amely a víz alá 
nyomná, elzárva így a levegőtől. Az uborkás-
üvegben kiáll egy ub'orka az erjesztett léből. 
Nosza, elfoglalják a rothasztó baktériumok. 
Nagyon ügyes dolgot láttam egy háztartási 
üzletben. Vékony falemezkéket, amelyek le-
szor í t ják az uborkát , paprikát a víz alá. Miért? 

Nemcsak a háziasszonynak kell a r r a ügyel-
nie, hogy házatá ján ne rontsa rothadás a leve-
gőt. Vigyáz a nép egészségére az ál lam is. Mi-
niszteri rendelet t i l t ja a szappanos, szennyes 
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víznek, a mészárszékek véres vizének az utcára 
való öntését. Vágóhidat, vagy olyan gyára t , 
amelynek hulladéka rothadásnak indulhat, ki-
telepítik a község határába. K u t a k közelébe 
szemét-, vagy trágyagödröt , istállót elhelyezni 
nem szabad. Aki ez ellen a rendelet ellen vét, 
kihágást követ el. Senkinek sincs joga fele-
bará t jának egészségét veszélyeztetni. A kihá-
gás pénzbírsággal jár . A törvény véd és 
büntet! 

Azért> csatornázták mult évben Budafok ut-
cáit, rendőrség, városi orvos ügyel, hegy köny-
nvelmüség, vagy vigyázatlanság folytán elő-
állott rothadás ne rontsa a lakosság egészségét. 

Mintha olvasnék a lelketekben: miért terem-
tett az Isten annyi enyészetbaktériumot'? Miért 
engedi, hogy ezek oly gyorsan szaporodjanak 
és megtalál ják a fejlődésükhöz, létezésükhöz 
rombolási kedvükhöz alkalmas föltételeket? 
Miért engedi, hogy a sok növény, virág, f inom 
gyümölcs és egyéb, az embernek és ál latnak 
annyira szükséges élelmiszer oly könnyen vál-
jon a rothadás, korhadás, az enyészet prédá-
jává? 

Következtessünk csak: ha így állana a do-
log, ahogyan ti elgondoljátok, ha a rothasztó-
gombák szabadon garázdálkodnának, akkor 
nem gondoskodna az Űr még ma is a vi lág 
fennmaradásáról . 

Pedig mi ezt nemcsak vall juk, de észre is 
vesszük. Hogyan? 

Megadta az Űr az embernek a gondolkodó, 
következtető észt, hogy meg tudjon küzdeni leg-
apróbb, de legtömegesebb ellenségével, a bak-
tériumokkal. Azután meg katonaságot rendelt 
mindenhova, ahol rothadóanyaget kell eltün-
tetni a föld színéről. Megfigyeltük, ugye a sé-
tán, hogy a fáról lehullott, összezúzódott, meg-
repedt őszibarack és egyéb rothadó gyümölcs 
alat t hemzsegnek a hangyák. Hja , ennek az 
apró állatnak meg ínyenc fa la t ja a rothadó 
növényi édesség és állati hulladék. Hát még 
az ebihalacskák, szúnyogálcák! Ezek segítenek 
eltüntetni a mocsár rothaeló szerves anyagát . 
Mégpedig nagy sikerrel! Mert igen falánkak 
a kis teremtmények. Rendületlenül fogyaszt ják 
az élők á r t a lmára szolgáló rothadó miegymást. 

Még az annyi ra és joggal útál t légy is eszi a 
rothadó anyagokat. Temeti az elpusztult ma-
dárkát, méhecskét a temetőbogár és még sok 
Isten bogárkája van segítségére az embernek 
a rothadás elleni küzdelemben, hadakozásban. 

Isten semmit sem teremtet t cél nélkül. Ha 
ez így van, akkor a rothadásnak is van miért je . 
Következtessetek! (Tanulók tapasztalata, meg-
figyelése, összevetve következtetéssel ad ja a 
következőket:) 

A szúnyog beolt ja az emberbe a mocsárlázat, 
de álcája gondoskodik arról, hogy minél keve-
sebb miazmás anyag kerüljön a levegőbe. A 
vízben elpusztult rovarféle t r ágyá ja lesz ú jabb 
növényzetnek ós így szolgál vegyileg átváltoz-
ta tva táplálékul embernek, ál latnak; az elrot-
hadt növény, állat az élő növényeken keresztül 
élteti az embert. Ez a körforgás a természetben! 

A rothadás enyészet, amelyből ú j élet fakad! 

A torontáli, t iszámenti kiszárított mocsár-
vidéken terem a legacélosabb búza. A Tisza és 
mellékfolyóinak szabályozásánál sok ezer hold 
legjobb termőföldét nyer t Magyarország. A 
mocsaras, iszapos, ro thadó anyaggal telített 
föld nélkülözhetetlen a rizstermelésnél. 

Hallottátok már, hogy valamikor a Délvidé-
ken próbálkoztak a rizstermeléssel? Miért ép-
pen ott? Amióta elvesztettük Fiumét, az Alföld 
egyes vidékein ma is termelnek rizst. Hol? 
(Tanulók okoskodnak.) 

Egyiptomban nemhogy megakadályoznák, 
hanem még elő is segítik a Nílus kiöntését, 
amely rothadó iszappal trágyázza meg p föl-
det. Ha e lmarad ja a Nílus áradása, éhínség 
pusztítana az országban. 

A rothadás eredménye: jó zsíros televény 
föld. A fűszálacska családjának elkorhadt tes-
téből szívja fel az életet adó sókat. Bá t r an ál-
l í tha t juk: 

Rothadás nélkül nincs élet! 
Mert az elrothadt szerves anyag mész, fehér-

nye, növényi sókkal fűszerezi meg a földet, 
amelyből az előbbi növények már kiszívták 
azt. De nincs élet a rothadást előidéző ténye-
zők: víz, meleg, oxigén, baktériumok és az 
enyészetből származó szénsav nélkül sem. Ezek-
ről a dolgokról majd beszélgetünk bővebben, 
ha ú j r a alkalom adódik, ha elkalandozunk me-
gint a természet világában. 

Ahol szükséges, maga a természet akadá-
lyozza meg a rothadást. 

Sétánkon megfigyeltük, hogy a kukorica 
szárlevelei nyelveeskével vannak elzárva, ne-
hogy az eső, harmat ott megálljon és a növény 
rothadását okozza. A kukorica nem szereti a 
sok vizet, annál jobban az ökörfarkkóró, amely 
nem rothad, bár fölfeléhaj ló levelei fölfogják 
az árokpart csekély csapadékát. 

Ha ezeket a dolgokat megfigyeltük, meggyő-
ződünk róla, hogy Is tennek minden ténykedé-
sében 

Egy rejtett bölcs akarat van és 
Virágban, fűben, lombban, 
Istennek áldott szívó dobban! 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Nemzeti Közoktatás. Szeptember—október 
havi kettős számának vezetőcikkét dr. Ősz 
Béla, a székesfőváros kir. tanfelügyelője, lel-
kes, szép gondolatokban gazdag, szinte költői 
ihlettel í r t a meg. A ki tűnő pedagógus, akinek 
sikerült arcképét és je l lemrajzát is közli a lap, 
cikkét történelmi analógiák találó idézésével 
teszi lendületessé és munkatársaihoz, a taní-
tókhoz kiáltványszerű fölhívással fordul avé-
gett, hogy egyesült erővel és buzgalommal te-
remtsék meg a közös hivatáshoz szükséges har-
móniát a tantestületi és az iskolai életben és 
munkában. Petró Ernő „Az írás a történelem 
tükrében<1 cikke a magyar írást védelmezi. Han-
gulatos a Csenget a magyar élet című cikk is, 
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az iskola csöngetyűjének jelentőségéről. Szendy 
Károly, Budapest polgármestere gyorsan nép-
szerűvé lett kijelentésének, hogy a nemzet leg-
nagyobb fajsúlyú munkása a tanító, külön cik-
ket szentel a lap, melyben még Ormos János 
Etiópiáról ír, Thuróczy Béla pedig a tanítóság 
érdekeit melegen tárgyaló cikket í r t a helyettes 
tanítókhoz. Szép Vasváry Kálmán „Arad" eímű 
verse is, az október 6-i nemzeti gyásznapról. 
Szakcikket írt ebbe a számba A jelző-röl Kun 
László és Az új nevelés és a lélektan címen dr. 
Cser János. 

Református Élet. Október 19-i száma a refor-
mátus hit- és egyházi élet aktuális kérdéseivel 
foglalkozik. A lap egész szellemét a protestáns 
eszmevilág bat ja át. Érdekes a nemrég lemon-
dott dr. Némethy Károlynak, a budapesti egy-
házközséghez intézett levele, melyben lemondá-
sának motívumait fejtegeti . Továbbá szép dr. 
Szentpétery Kun Bé lának „ A presbiter" című 
cikke és Kiss Tamás Tejet iszom eímű verse. 
De érdekes és tanulságos dr. Segesváry Lajos 
és vitéz Szirmay Kabos Pá l cikke is, valamint 
Szabó I m r e esperes közgyűlési beszédének az a 
része, melyet a lap A reverzális és a család-
védelem címen közöl. 

Nemzetnevelés. (Népnevelő.) Október 15-i szá-
mába A szociális nevelés iskolája címen Bara-
bás András írt vezércikket, melynek tartalmá-
ban a keresztény pedagógia legtisztább elvei 
fejeződnek ki. Közli a lap Finta Sándor szer-
kesztő költői szárnyalású megnyitóbeszédét, 
melyet a szövetség díszgyűlésén mondott el. A 
lap Pedagógiai rovatában tüzetesen méltányolja 
Pest vármegye élénk közszellemét, melyben az 
iskolai életnek ú jabb időben méltó jelentőség 
jutot t osztályrészül. Szép Bussui Szabó Ferenc 
élénk témája a taní tói életből vett képeivel és 
gondolataival. 

Anya- és csecsemővédelem. Az októberi szám 
ta r ta lma három részre oszlik. Az első részben 
dr. Csorna Kálmán számol be az elmúlt nyáron 
Brüsszelben tartot t gyermekvédelmi kongresz-
szusról, továbbá dr. Móritz Dénes a csecsemők-
nek a tuberkulózis ellen folyó nagy küzdelmé-
ről, dr. Klinger I s tván pedig a falusi tüdőgon-
dozásról ír t tanulságos cikket. Szép Albecker 
Gabriellának Harc a gyermekért című cikke is. 
A második részt a szerkesztő kizáróan az Orszá-
gos Stefánia-Szövetség hivatalos közleményei-
nek tar to t ta fenn, a harmadik rész pedig az 
anya- és csecsemővédelem terén fölmerült hí-
reket s szakkönyvek ismertetését és a szakla-
pok szemléjét tartalmazza. 

Nógrád-Honti Kultúra. Október havi számát 
egész tar talmával Rákóczi nagy nevének és a 
Rákóczi-kor lelkes kultuszának szentelte. Min-
den közleményében azzal foglalkozik. Vezér-
cikke, A glóriás Rákóczi, nagyon lelkes. Bő tu-
dósítást közöl a lap a tanítóegyesület Rákóczi 
emlékünnepéről és közgyűléséről. Tanulságos 
Ambrus Béla kisterenyei állami tanítónak A 
kuruc-kcr a népiskolában eímű cikke, valamint 
egy másik cikk Szécsény és vidéke a Rákóczi-
kor történetében címen; de kiválóan értékes köl-

tői alkotás Városi István dr. A szécsényi zár-
dában c ímű verse. 

Szabolcsi Tanító. Legutóbbi számába Szohor 
Pá l nyíregyházi polgármester í r t vezetőcikket. 
Nagy Anna Mária tanítónő A gyermek és a 
mese címen iskolai tapasztalataiból mond el ér-
dekes emlékezéseket. „Egy délelőtt a fiatalko-
rúak fogházában" címen Kazár Gábor izgalmas 
és tanulságos eseteket ír meg. Tomasovszky J á -
ncs pedig olaszországi tapasztalatairól mond el 
érdekes dolgokat. 

Ifjúság. Az Ifjúság szakított a régies i f j ú ság i 
irodalom sok elavult hagyományaival és az új 
kor ízlését, f r i s s szellemét te t te az új jászületet t 
i f júság i irodalom jellemző erejévé. Drozdy 
Győző kitűnő i f júsági het i lapja legújabb októ-
ber 16-i számában A Kormányzóné szíve című 
lelkes vezércikkben ünnepli a Kormányzó úr 
Őfőméltósága fenkölt lelkű hitvesét, abból az 
alkalomból, hogy kezébe vette a téli rém, a hi-
deg és a nyomor ellen való nemzeti küzdelem 
emberbarát i harcának lebogóját. Az Ifjúság ú j 
szelleme, azt hisszük, csakugyan a nemzet i f jú -
ságának lelki szószólója; minden cikkében az 
átalakulás mai korszakának mutat u ta t és pél-
dát, éppúgy foglalkozik napja ink minden köz-
életi kérdésével és dolgával, mint bármely nagy 
sajtótermék, hozzá aka r j a szoktatni, beleve-
zetni a m a g y a r i f júságot a közügyekért való 
lelkes és okos érdeklődésbe, hogy a körülöt tünk 
folyó élet ne talál ja készületlenül, hanem sze-
rezzen tá jékozást a kor szelleméről, vegyen 
részt annak hullámzásában és t anu l ja meg a 
közéleti magafegyelmezést és megkülönböztető-
képességet. Az ú j szám a mai magyar élet min-
den kérdését figyelemmel kíséri és okos cik-
kekben tá jékoz ta t ja olvasóit, a 14^-21 éves i f jú -
ságot. A népélet feltűnő bajairól és szükségle-
teiről Oláh János írt f igyelemreméltó cikket, 
r ámuta tva a nép hiányos táplálkozására és an-
nak sajnálatos következményeire. Gáldy Miklós 
a magyar nemzet európai helyzetéről ír . Bő 
tájékoztatást nyú j t az I f j ú s á g az abesszin-há-
ború hullámzásairól is. Nagyon érdekes az I f j ú -
ság terve, hogy Attilának, a nagy hún király-
nak, az Is ten ostorának, a Duna közepén emel-
jenek szobrot. Tudományos cikk van a lapban 
az üvegkészítésről, a tengeralat t i élet csodáiról 
és mulatságosan tudományos a mágikus négy-
szögekről í r t leleményes ötlet. Ezek a termé-
szet tudományi közlemények népművelési elő-
adások cé l ja i ra is alkalmasak. Közli a lap a 
Kormányzóné Őfőméltósága és Radnay F a r k a s 
püspök arcképét, továbbá regényt, verset, a 
sport eseményeit, a színházak és mozik újdon-
ságait s külön-külön foglalkozik a falu és a vá-
ros i f j ú ságának életével. Vers, novella, kereszt-
re j tvény stb. teszi változatosabbá a f r iss lapot, 
melyet Drozdy Győző, a kiváló író, a magyar 
i f júság i irodalom legjobb tehetségeivel együtt 
szerkeszt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bu-
dapest, V, Perezel Mór-utca 4. sz. Oda kell for-
dulni a lapot illető megrendelésekkel, előfize-
tésekkel és a közlemények tárgyában is. 
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Francia tanügyi lapokból. 

Fiúk, mire való a tíz ujjatok? 
Bizonyára észrevettétek már, hogy némely 

ember hihetetlen ügyetlenséget árul el, mihelyest 
kezének, uj jainak a használatára kerül sor. Pedig 
a kezünk egy pár remekmű! Már Montaigne 
megjegyezte, hogy úgyszólván mindent a ke-
zünkkel végzünk: azzal kérünk, Ígérünk, hívunk, 
búcsúzunk, fenyegetünk, imádkozunk, könyör-
günk, tagadunk, elutasítunk, kérdünk, csudálko-
zunk, vallunk, szánunk, félünk, oktatunk, veze-
tünk, bátorítunk, esküszünk, hízelgünk, tapso-
lunk, áldunk, megalázunk, gúnyolunk, írunk stb., 
szinte végigmehetnénk szótárunk minden igéjén. 

Ám mindennek ellenére bőven akadnak embe-
rek, akik nem tudnak mit kezdeni a tíz ujjukkal. 
Kérdezzetek csak meg az ujonckiképző tiszteket, 
bámulatos adatokkal fognak nektek szolgálni. 
Az ügyetlenek száma légió. A magam szemével 
láttam, amint fiatalemberek nem tudták meg-
nyitni a főtt tojást; mások meg nem voltak ké-
pesek az asztalhoz vinni a tányért, mihelyst volt 
r a j t a valami. 

Öt érzékünk van, de alig tudunk velők mit csi-
nálni. Mindenekelőtt a kezünket kéne használni 
tudnunk, hogy javunkra fordítsuk ezt a csudá-
latos szerszámot. És itt fejezzük ki tiszteletünket 
a nőnek, aki sokkalta ügyesebb a férfinál s akiről 
nagyítás nélkül mondhatni, hogy tündérujjai 
vannak. Láttam munkaközben a csipkeverőket, 
ügyességük valóban csudaszámba megy. 

Mindenik szülőnek, mindenik nevelőnek köte-
lessége, hogy neveltjeit ujjaiknak ügyes haszná-
latára szoktassa. Mellőzöm azt a költséges u j j -
gyakorlást, amelyet a zongora nyújt . Van annál 
olcsóbb mód is rá, otthon, a háztartás kicsiny 
végeznivalóiban, mint: borsó kifejtése a hüvelyé-
ből, csokorkészítés, zöldségszedés és -tisztítás, az 
otthoni dolgok összhangzatos elrendezése, asztal-
kendők ügyes hajtogatása stb., száz- és százféle 
apró munka, amely csak úgy ér valamit, ha az 
ember maga lát hozzá. 

Förster, a müncheni egyetem tanára, azt a 
megfigyelést tette, hogy a finem kiváltságainak 
elismerésében a fiúkat sohasem késztetik komo-
lyan arra, hogy vegyenek szintén részt a házi-
munkákban; pedig csak javukra válnék, ha -
mondjuk a nagy szünidőben — ők is elbibelőd-
nének a háztartásban, mint leánytestvéreik. 

Pestalozzi annak a véleményének adott kifeje-
zést, hogy a kézimunka, de kivált a háztartásban 
segédkezés a legjobb módja az önuralom meg-
szerzésének. E munkák közben hozzászokik az 
ember, hogy figyelme mindenre kiterjedjen, min-
dent ellenőrizzen és lelkesítsen és semmit észre-
vétlenül ne hagyjon. 

Nem véletlen, hogy fiainknak pusztán az érte-
lem fejlesztésére irányuló nevelése mennyi er-
kölcsi kártevéssel jár. Minden tisztára értelmi 
nevelésnek megvan az a veszélye, hogy a szellem 
csupa elvont dolog közt él és elveszti fogékony-
ságát arra, hogy a dolgokat, a testet is ellen-
őrizni, ismerni tudja. 

Kétségtelen, hogy a kézimunkának a tantervbe 
illesztése üdvös hatással van fiaink nevelésére s 

ezt a hatást még fokozná, ha a családi nevelés 
felölelné még a háztartási munkák gondos el-
végzését is. Ez a magyarázata annak is, hogy a 
szerzetesrendek még a legalacsonyabb házimun-
kákat is megkövetelik a noviciusoktól. 

A svéd Palmgren, aki annyi érdemet szerzett 
magának a kézimunka oktatásának ajánlásával, 
egyenesen azt hangoztatja, hogy a nők magasabb 
erkölcsi neveltsége éppen annak a következ-
ménye, hogy ők — a háztartás ellátása folytán — 
jobban tudják irányítani és ellenőrizni konkrét 
tevékenységöket, mint a férfiak, akiknél minden 
az elvontnak ködébe vész. „A testi munka, ír ja 
Palmgren, egyébként is nagyon előmozdítaná a 
fiúk erkölcsi fejlődésót: az ifjúkorban, amidőn 
minden egészséges fiú használni akar ja testi 
erejét, nemcsak egészségi, hanem erkölcsi szem-
pontból is ártalmas a testnek tétlenségre szorí-
tása és csupán az értelemnek foglalkoztatása, 
mert ez az érzékiség kifejlésére vezet. A fiatal-
embernek idejekorán hozzá kell szoknia, hogy 
arcának verejtékével dolgozzék. A nevelés ismer-
tesse el az ifjúsággal a testi munka törvényét." 

A tétlenség, a nyújtózkodás a puha bőrszék-
ben, a sétálgatás, cigarettával a szájban, mind 
csupa vészes állapot számos fiatalemberre nézve. 
Gyakran még az olvasás is csupán a henyélés-
nek egyik neme. 

„Én úgy intéztem a dolgot, mesélte nekem egy 
derék háziasszony, hogy fiaimat ötéves koruktól 
befogtam a kisebb konyhai s kerti munkákba, 
őket küldtem bevásárolni a fűszereshez meg a 
zöldségeshez. Lányom tizenkétéves korára már 
ellenőrizte a szolgáló bevásárlási könyvecskéjét. 
Senkit sem hagytam tétlenül odahaza. Az ágya-
zás, asztalterítés, a virágok gondozása, a szellőz-
tetés és még számos ily apró munka a fiúk s 
lányok feladata volt. Á szórakozás, mulatság 
csak a munka elvégzése után jött sorra. Manap-
ság az ifiurak s hölgyek úgy trónolnak ottho-
nukban. mintha egész sereg szolga lesné óhajai-
kat. Barátnőmnek kislánya úgy nyilatkozott a 
mult héten, hogy ö bizony nem törli a port a 
szalon bútorairól, mert ez a cselédnek a dolga. 
Nos, ezt a kisasszonyt alaposan kioktattam." 

De mégis kivált a fiúknak kell fölvetni a kér-
dést, hogy mire is használják a tíz ujjukat. 
S ezek később nagyon hálásak lesznek szüleik-
nek, amérthogy korán munkára fogták őket, 
mert a munka nemesít és felszabadít a hús zsar-
noksága alól. Dr. P. Demade. 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 
1935 októberi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

Igazságosan büntess! 
Hans Fürst svájci tanító ír ja a következő-

ket a , Schweizerische Lehrerzeitung" egyik leg-
utóbbi számában: 

Nekünk tanítóknak gyakran a szemünkre 
vetik, hogy igazságtalanul büntetünk. Nincs 
szemrehányás, mely ennyire helytálló lenne, 
mint ez. Mert egyetlen tanító sem tud igazsá-
gos lenni a büntetésben, hiszen sohasem tud-
hatjuk teljesen feltáx-ni és helyesen értékelni 
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mindazt a körülményt, amely valamilyen tettet 
életre hívott. Még a legbehatóbb vizsgálat is 
hajótörést szenved az emberi tökéletlenség zá-
tonyán. I lyenformán természetesen nem is ve-
het jük zokon a taní tóktól az igazságtalansá-
got, amely úgy hozzátapad az ö hivatásához, 
mint az eredendő bűn az emberhez. 

De egy dolog mindenesetre fontos, neveze-
tesen, hogy a tanító tisztában legyen azzal, 
hogy ő a büntetésnél mindig igazságtalan. 
A tanítót legtalálóbban a kötéltáncoshoz ha-
sonlí that juk. Ennél az a legfontosabb, hogy 
egyensúlyban legyen; mihelyt elveszti az egyen-
súlyát, máris vége a tudománynak. S mégis 
azt mondhatjuk, hogy a kötéltáncos tulajdon-
képen soha sincsen abszolút egyensúlyban. Az 
ő egyensúlya inkább a testének ide-oda ingásá-
ból áll. Majd jobbra, ma jd balra ha j l í t j a a tes-
tét s közben igyekszik apró izonmiozgásokkal 
korrigálni a helyzetét. A kötéltáncos tudja, 
hogy soha sincsen egyensúlyban, ezért a leg-
kisebb izma is állandó készültségben van, hogy 
a kellő pillanatban segítően és korrigálóan 
közbelépjen. Ha a kötéltáncos esak egy pilla 
na t ra is azt gondolná, hogy egyensúlyban van, 
máris lezuhanna. 

í g y áll a dolog a taní tóval is. H a tudja, hogy 
ő folytonosan igazságtalan, akkor állandóan 
kész arra , hogy igazságtalanságát mindjár t 
jóvá is tegye. Miként a kötéltáncosnál vala-
mennyi izom, úgy a tanítónál minden lelki ké-
pesség állandó készenlétben van az igazságta-
lanság felismerésére és azonnali jóvátételére. 

Ez az állandó készenlét semmi esetre sem 
t a r t j a vissza a taní tó t egyéb feladatainak el-
végzésétől. A gyakor lot t kötéltáncos, vagy a 
kerékpáros már nem gondol az egyensúlyára, 
hanem önkénytelenül csinálja az egyensúly 
megtartásához szükséges mozdulatokat. 

A tanító igazságossága tehát folytonos in-
gás a nagy enyheség és a nagy szigorúság- kö-
zött. Az iskola azonban nem kifeszített kötél, s 
a tanító nem zuhan le, ha ki is leng akár a 
nagy szigorúság, a k á r a nagy enyheség szélső-
ségei felé. Hogy egyensúlyát elvesztette, a r r a 
csak akkor eszmél reá, amikor érzi, hogy mái-
nem halad olyan jól a munkája. 

De vá j jon a taní tó csináljon-e magának gon-
dot abból, hogy ő folytonosan igazságtalan? 
Legalább is annyira nem, mint ahogyan a kö-
téltáncosnak sincs különösebb gondja arra , 
hogy soha sincsen egyensúlyban. 

A tekintélynek is kevesebbet ár t , ha a tanító 
kész a megtörtént igazságtalanságot mindjár t 
jóvátenni, mint hogyha makacsul ragaszkodik 
az igazságtalansághoz. Nagy igazságtalanság-
ról amúgy sem lehet szó, habár az emberisme-
retünk elégtelen volta mellett du rva hibák is 
történhetnek. 

Soha tanító nem verne többé, ha akkor, mi-
kor ver, a tükörben látná magát. (Foerster F . 
V., Iskola és jellem.) 

* 

Mielőtt valakit elítélsz, érdeklődj, milyen ne-
velésben részesült. (Flieg. Bl.) 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Vértes O. József: Milieu és gyermeki lélek. 
Egy új milieupszichológia vázlata. 1935. Kókai 
Lajos kiadása, Budapest. (A m. kir. Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem bölcsészettudományi 
karán 1932. nov. 17-én t a r to t t magántanár i 
próbaelőadás. Bővített a lak jában . Különlenyo-
mat a Magyar Pszichológiai Szemle 1935. év-
folyamából.) 

Iskoláinkban mind erősebben terjed az a tö-
rekvés, hogy taní tványaink testi ós lelki sajá-
tosságait körülményeikkel való összefüggésük-
ben tanulmányozzuk. A tanulók erkölcsi, szel-
lemi tulajdonságai nem éppen véletlennek, 
esetlegességnek következményei. Okozatokkal 
állunk szemben s a lelkiismeretes nevelőnek, 
munkája eredményessége érdekében az okok-
kal is tisztába kell jönnie, hogy az okozat elő-
nyös megváltoztatására, jó i rányba való tere-
lésére közre tudjon hatni. Ebben nyú j t segít-
séget Vértes O. Józsefnek Milieu és gyermeki 
lélek c. füzete. A szerző külföldi szakkörökben 
is régen ismert , kiváló munkása a gyermek-
lélektannak. Szakmájának sok kérdését vi t te 
már eredeti gondolatokkal előbbre. Ez a mun-
ká ja is ú j i rányba tereli felvetett kérdését. 
Fejtegetéseinek kiindulópontja, hogy a milieu, 
tehát a külvilágnak természeti, kul turál is és 
emberi adot tsága lelkünkbe vetítődik s ott 
mintegy visszatükröződik. Eszer int a milieunek 
két elemét lehet megkülönböztetni. A külvilági, 
objektív részét s a bennünk keletkező szubjek-
tív elemet. Ez a lelki visszatükröződés azonban 
még azonos feltételek közt élő két emberben is 
igen különböző. Ennek megfelelően aztán 
ugyanannak a két egyéniségnek külvilága is 
nagy eltéréseket mutat. Spranger kutatásainak 
köszönhetjük annak a megállapítását , hogy a 
világot mindenki egyénien, a maga testi és 
lelki alkotottságának megfelelően éli át és 
fogja fel. í g y történhetik aztán, hogy a szub-
jektív milieuvetület nem mindig természetes, 
hanem olykor rendellenes módon nyilvánul 
meg. Csak a rendes körülmények közt élő em-
berben keletkezik normális szubjektív milieu-
vetület. I t t kapcsolódik be a szerző munká ja az 
iskola érdeklődésének körébe. Rámutat a testi, 
érzékszervi és lelki abnormisokban e téren ke-
letkező eltérésekre. A vizsgálatok kiderítették 
például, hogy a gyenge érzékszervűek és be-
szédhibások szűkszavúak, félénkek. Fontos meg-
állapítása az írónak, hogy a személyes milieu-
tényezők erősebben ha tnak a lélek fejlődésére, 
mint a körülmények, a t á rgy i elemek. Ez azt 
jelenti, hogy a nevelő lelki ráhatással mégis 
elhatározóbb eredményt tud elérni, mint az 
anyagi helyzet, a vagyoni körülmények. 

Az értekezés előbb a lelkünkben keletkező 
milieuvetület mivoltával, keletkezésével, nemei-
vel ismertet meg bennünket , majd pedig an-
nak vizsgálatával foglalkozik, milyen erők hat-
nak közre a szubjektív milieuvetület kialakulá-
sára. I lyen tényezőkként sorraveszi aztán a 
természetet, a művelődést, a gazdasági helyze-
tet s az emberi közösségek különböző megnyil-
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vánnlásait , a családot, az iskolát. Fejtegetései-
nek utolsó fejezetében azt a célpontot tűzi ki: 
„a szülő, a társadalom, az állam igyekezzék 
kedvező, ideális, objektív milieut teremteni a 
gyermek számára". A szerző világos okfejtés-
sel, élvezhető, könnyed nyelven adja elő mon-
danivalóit. Érdeklődéssel v á r j u k vázlatos mun-
kájának részletes kidolgozását. 

Hermann Norden: „Ez Abesszínia". Fordí-
tot ta : Soproni Béla, 40 képpel és térképpel. 

Amióta a háborús bonyodalmak miatt a vi-
lág figyelme Abesszínia, e felé az egzotikus 
af r ika i ország felé fordult , a nagyközönség lá-
zasan keres i -kuta t j a azokat a könyveket, út-
leírásokat, amelyekből ezt az eddig ismeretlen 
országot, annak népét, szokásait közelebbről 
megismerheti. 

E r r e a célra rendkívül alkalmas He rman n 
Norden amerikai ú jságí rónak magyar fordí tás-
ban most megjelent könyve, amelyben abesszí-
niai ú t j a i a lkalmával szerzett tapasztalatairól 
számol be. Nagy előnye a könyvnek, hogy azt 
a szerző nem most a háborús légkörben, hanem 
a háborús bonyodalmak kitörését megelőzően 
pár évvel ír ta, mert így tárgyi lagosságában 
nem befolyásolta őt a háborús felek egyike 
vagy másika i ránt érzett rokonszenv vagy 
ellenszenv s ezért minden vonatkozásban ' ob-
jekt ív tudot t maradni . 

Az érdekes könyv először is meggyőz min-
ket arról, hogy Abesszíniáról beszélve koránt-
sem gondolhatunk egységes országra, még ke-
vésbbé modern értelemben vett nemzetre. Etió-
pia területe a tu la jdonképeni Abesszíniából s 
az idők folyamán leigázott apró kis országok 
egész sorából áll, 12 millió főre tehető lakos-
ságából pedig csak 3—4 millió az abesszíniai, 
vagyis szemita jelleggel bíró afr ikai , 5 millió-
nál több a gallák, egy a 16. században megtele-
pedett vad törzs utódainak száma, míg a né-
pesség többi részét danakilok, Szomáliák, fala-
ták és egy rabszolgatörzs, a guragák a lkot ják. 

Érdekesen számol be Hermann Norden a sok-
féle néptörzsnek és néptöredéknek európai előtt 
szokatlan népi szokásairól, mindennapi életéről, 
egyházi és világi ünnepségeiről. Megelevenedik 
előttünk az égbenyúló hegyek, rej telmes völ-
gyek világa, ahol páfrányszegte parkok mel-
lett virágil lat tól terhes a levegő, ahol a dús 
zöld hegyoldalakon díszlik az oleánder, leven-
dula, hortenzia, az óriási boglár és havasigyo-
pár, a fákon pedig színes tollazatú madarak és 
kolobuszmajmok ugrá lnak. Megismerjük a Kék 
Nílus szülőanyját , a legendás Tana-tavat , ame-
lyet a feketék féltenek a fehér embertől, mert 
azt hiszik, ki a k a r j á k szárítani. A Tana-tó a 
hatalom és gazdagság forrása, ezért féltik a fe-
keték a fehérektől, a fehérek pedig egymástól, 
ezért vi tatkoznak egymással, hogy ki vegye át 
a tónál az isteni gondviselés szerepét, ki sza-
bályozza és ossza el az életadó víztömeget gá-
tak, víztárolók, öntözőművek létesítésével. 

Bepil lantást kapunk a rabszolgakereskedelem 
rejtelmeibe s megtudjuk , hogy az emberkeres-
kedelmnek mai s Et iópiának a Népszövetségbe 

való belépése előtti fo rmája között mindössze 
az a különbség, hogy ma a kormány t i lalma 
ellenére a föld alat t , pincékben, szóval t i tok-
ban folyik, nem mint régen, amikor az „áru"" 
tuca t j áva l póznához kötve, nyilt piacon vár ta 
a vevőt. 

A kivitelében is ízléses könyv a F rank l in -
Társulat kiadásában jelent meg. 

A zongorázás. A zongorajáték módszerei és. 
ú j eszközei. Í r t a Gróf Endre. Budapest , 1935-
Rózsavölgyi és Társa kiadása, 23 képpel, 59 ma-
gyarázó ábrával és 24 hangjegypéldával . Min-
den jog fenntar tva. 

A 140 oldalra te r jedő értékes müvet a szerző-
Liszt Ferenc emlékének és a magya r zenemű-
vészet jövőjének a j án l j a . A kiváló zenepedagó-
gus ebben a könyvében a szakmunkák tanulsá-
gait, a zongoratanszéken két évtized alat t g y ű j -
tött tapasztalatait , kísérleteinek eredményeit , 
az előforduló hibák okát és ezek javí tásának 
e l járásá t tömör, szemléletes és vi lágos stílusú 
fejezetekben ismerteti. A művelt zongorázónak 
tanácsokat és bátor ösztönzést ad, rámuta t a 
hangszertaní tás fő i rányelvei re úgy a tanító,, 
mint a taní tvány részére. Éppen ezért a kézi-
könyve nem egyszeri elolvasásra, hanem állandó 
használat ra és tanulmányozásra van szánva, 
miért is azt minden zongorázónak és zongora-
tanárnak meg kellene szereznie. A könyvnek 
bevezető része ál ta lában a zenéről, a hangszer 
keletkezéséről, fejlődéséről, a zongora tel jes ki-
fejlődéséről és az egész világon való elterjedé-
séről, va lamint az e l ter jedés alapvető okairól 
szól. Majd áttér a művészi zongorajáték tech-
n iká já ra , a tanulmányi anyagra és ennek kap-
csán t á rgya l j a a d idakt ika i kérdések fontos-
ságát. A következő fejezet a lelki készségről 
szól. Mélyen járó gondolatainak és tanácsai-
nak vezérlő elvei a tehetség, a szorgalom, a 
művészet mély tisztelete és a t an í tómes te r 
iránti bizalom. Előkészület a tanuláshoz című 
fejezetben örökbecsű tanácsokat n y ú j t a zene-
mű részleteinek kidolgozásához és az egésznek 
megértéséhez és művészi tolmácsolásához a 
forma, stílus, r i tmika, metr ika , a hangzás, j á t -
szástechnika, dinamika és a tempó szempontjá-
ból. A következő fejezetekben a képességek fe j -
lesztéséről, az emlékezetfejlesztés módszerei-
ről, a zenei hallás fejlesztéséről értekezik és ér-
tékes gyakorla t i t anácsokat ad. Ugyancsak 
gyakorla t i pedagógiai célkitűzéssel fe j teget i és 
t á rgya l j a a zongorázás esztét ikájának, a tem-
pónak és a r i tmusnak fontos kérdéseit. 

A könyv olvasásánál egyre jobban elmélye-
dünk és ismételten olvassuk el a következő fe-
jezetek ta r ta lmát a zongorajáték dinamikai 
színezéséről, a zene mintázó eszközeiről, a zon-
gora hangjá ró l és a pedálról, a játszótervről 
és ennek működéséről, a billentésről tömör, 
szemléltető és kimerítő módon, a súly techniká-
ról, a kéztartásról, a kézfejlesztésről, a hüve lyk-
ujjról , az uj j rendről részletesen és szemléltető 
rajzokkal, példákkal i l lusztrálva. Gondos tanul -
mányozásra valók a gyakor lás i módszerek, a 
t réning és tanácsok, az önismerethez című fe-
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jezetek. „Igazi művész csak magas látókörű, 
nagyműveltségű emberből válhat", ál lapí t ja 
meg a szerző. 

Fontos és közérdekű pedagógiai kérdés tár-
gyalásá t találjuk „Hány éves korában kezdheti 
a gyermek a zenetanulást?" „A csodagyermek'' , 
majd „Az egészségápolás és a kéz gondozása" 
című fejezetekben. 

Végül az utolsó fejezet magáról a zongorá-
ról szól, ennek kiválasztásáról, beszerzéséről, a 
jó zongora sajátságairól , a zongora szakszerű 
gondozásáról és a zongorák hangszínéről. 

Az értékes, érdekes és nagyon tanulságos 
könyvet olvasóink figyelmébe a j án l juk . (K.) 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Dr. Haupt: Natioiialerziehung (Nemzetneve-
lés). 1933. Pädag. Mag. 1377. szám. 

A porosz kultuszminisztérium miniszteri taná-
csosának ez a 10 lapra terjedő füzete tömören 
v i lág í t ja meg a nemzeti szocializmusban rejlő 
világ- és életnézetet, a benne gyökeredző műve-
lődési célt, eszményt és a tekintély, a vezetés 
fogalmát. A szerző, aki természetesen testtel-
lélekkel híve az ú j iránynak és érdekében ki-
fejezetten dialektikus fegyverekkel száll síkra: 
idejét múltnak bélyegzi a liberalizmust és iskola-
poli t ikáját , amely az önmagáért élő, a néphez, 
államhoz kapcsolat nélkül tengődő személyiségért 
lelkesedett; majd hibázta t ja a X I X . században 
a természettudományi realizmus, technikai és 
kapital ista gazdasági módszerek idejében lábra-
kapot t általános műveltségbe vetet t hitet, ame-
lyet sem a hivatásbeli kiképzés, sem a tehetsége-
sek iskolája nem volt képes megdönteni. Ezekkel 
szemben a nemzeti szocializmus a népi állam-
eszmét állította középpontjába, ezzel megterem-
tette a nép és az á l lam belső egységét és végleg 
legyűrte a magánművelődési életet. A miniszté-
r i um az iskolatípusoknak ugyancsak a liberaliz-
mus által okozott számtalan a lakra való szét-
forgácsolásával szemben egységesítésre törek-
szik. Megváltozott a tekintély fogalma, értelme-
zése is: ez ma m á r nem nyugszik az öregek és 
éretlen i f j ak formál is (?) ellentétén, mert a te-
kintély nem azt illeti, aki többet tud, hanem azt, 
aki többet ér. A 11. lapon szerzőnk Hitlernek 
„Mein Kampf" c ímű munkája nyomán a peda-
gógiai értékeknek következő sor rendjé t ál lapít ja 
meg: 1. a testi, 2. a jellembeli, 3. az értelmi neve-
lés. „A világháború előtti Németországban az 
i f j ú ság i mozgalmat nem a középiskolai mintá-
im k és jelesrendűek vezették, hanem azok, akik 
nem voltak ha j landók a polgári nevelés szelle-
mének olyan módon behódolni, amint azt a szü-
lők és tanárok követelték" (13. L). A szerző 
egyébiránt elismeri, „hogy szellemileg és tény-
belileg még minden kialakulófélben van, sok 
dolog még határozatlan sejtés é érzelem". Azóta 
a kialakulás és megvalósítás állandó folyamat-
ban van. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

A pedagógiai irodalom Lengyelországban. 
A lengyel pedagógiai irodalom igen számot-

tevő: eredeti munkákon kívül a kiválóbb f ran-
cia, német, angol és olasz munkák fordításai is 
megjelennek. Két , többkötetes pedagógiai lexi-
kon van előkészületben: az egyiket Lempicki 
t anár szerkeszti, nem betűrendben, hanem tár-
gyi szempontok szerint; a másik az i f júságnak 
szól és kerek 5000 oldalon felöleli korunk egész 
ismeretanyagát . A 124 pedagógiai folyóirat a 
nevelés-oktatásügynek valamennyi ágával fog-
lalkozik és tekintettel van a külföldi pedagó-
giai mozgalmakra is. 

Kína oktatásügye. 
Kínában 1936 május 1-én életbelép az iskola-

kötelezettség. A törvény minden polgár szá-
mára megál lap í t ja az ismeretek minimumát. 
Az analfabét izmus leküzdésébe bevonják az 
ipari vállalatok igazgatóit és az egyetemi hall-
gatókat, akiket vonakodás esetében pénzbírság-
gal, illetőleg a vizsgálati engedély megvonásá-
val büntetnek. Az első év végén az előbbieket 
újból megbírságolják minden analfabéta mun-
kás után. 

Közlekedési balesetek elhárítása. 
A francia Svájcban a gépkocsi- és motorkerék-

pártulajdonosoktól befolyt adományokból a kö-
vetkező intézkedéseket léptették életbe: 1. be-
mutatással kapcsolatos kioktató közlekedési tan-
folyam tanulók számára, fő tekintettel a veszé-
lyek e lhár í tására ; 2. hatósági intézkedés, hogy 
az iskolák udvara i és játszóterei a tanulóknak 
az iskolázás u t án is rendelkezésre ál l janak; 3. az 
iskolák környékén a közlekedési jelzések meg-
javítása. 

Tanítóképzés Poroszországban, 
Tekintettel arra, hogy a pedagógiai akadémiá-

kon folyó tanítóképzés az érettségi bizonyítvány-
hoz van kötve, a miniszter megszüntette azoknak 
a tanitóképző-intézetbeli oklevéllel rendelkező 
tanítóknak felvételét az egyetemre, akik legalább 
két évig gyakorlatot folytattak. Ám ez utóbbiak 
csoportjába tartozó kiválóan tehetséges tanítók-
nak is lehetővé tették az egyetem látogatását 
megfelelő vizsga árán. 

Németalföld gyógypedagógiája. 
1934 végén idevágó intézet volt: 6 siketnémák 

számára (4 internátussal), 4 internátusos vakok-
intézete, 95 iskola (8 internátussal) értelmileg 
fogyatékos gyermekek számára; ezekhez kapcso-
lódik a rendes népiskolában 6 osztály; van to-
vábbá 3 iskola siketek, 2 nyomorékok és 1 pszi-
chopatikusok számára. 

Kommunistaellenes iskola Amerikában. 
A korlátlan lehetőségek hazájából egy éppoly 

érdekes, mint időszerű pedagógiai kísérletnek 
híre érkezik. Coughlin atya, aki igen helyesen 
abb ók az elvből indult ki, hogy a gyermekekkel 
először meg kell ismertetni a kommunizmusnak 
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veszedelmes tanait, hogy azután meggyőződés-
ből annál sikeresebben védekezhessenek és kiizd-
hessenek ellene, a Michigan-állambeli Eoyal 
Oak Szent Terézről elnevezett plébánia-iskolában 
megalapította az Egyesült Államokban az első 
kommunistaellenes iskolát, amelyet ezidőszerint 
240 gyermek látogat. Az alsó osztályokban a fel-
világosító tanítást főleg elbeszélések a lakjában 
apácatanítónők végzik, míg a felső osztályokban 
idevágó újságcikkeket olvasnak és vitatnak meg. 
A gyermekek az 5. osztálytól kezdve a „Pro atya 
klub"-ban tömörülnek, Pro Mihály Ágost jezsuita 
a tya tiszteletére, a kommunisták első amerikai 
vértanúáldozatára, akit előzetes meghallgatás és 
ítélet mellőzésével Calles tábornok parancsára 
1926-ban Quadaljaréban agyonlőttek. Az alapító 
szerint a kommunizmus sikeres leküzdésének 
egyetlen módja az ilyen keresztény szellemben 
működő iskoláknak minél nagyobb számban való 
felállítása, amelyek az i f júsággal idejekorán 
megértetik az ú j tannak veszedelmes és romboló 
céljait. Önkéntes adományokkal máris azon fá-
radozik, hogy ú j iskolaépületet emelhessen leg-
alább ezer tanuló befogadására. A gyrermekek 
keresztbefont karokkal — úgy, amint Pro jezsuita 
halt meg — fogadalmat tesznek, amely így kez-
dődik: „Esküszöm Isten és osztálytársaim előtt, 
hogy gyűlölöm a kommunizmust, de szeretni 
fogom a kommunistákat, amint Krisztus Urunk 
a feszületen szerette kínzóit. Esküszöm, hogy 
tőlem telhetőleg mindent elkövetek, hogy a kom-
munizmust megsemmisí tsem.. ." 

Kavarodás egy iskolásleány hazafias dolgozata 
körül. 

Az angol közvéleményt a napokban élénken 
foglalkoztatta, sőt izgalomban tar tot ta egy 
„pedagógiai eset", amely a fejlemények során 
valóságos politikai szenzációvá duzzadt és a 
parlament elé került. Az eset hőse a 13 éves 
Mason Maud, egy Manchester közelében fekvő 
leányiskola növendéke. A királyi pár uralko-
dásának ezüst jubileuma alkalmából a tanulók-
kal „ünnepi dolgozatokat" Í ra t tak s a kis Maud 
ebben, mit sem sejtve a súlyos következmények-
től, sőt egészséges hazafiságtól buzdítva, töb-
bek közt beírta ezt a mondatot : ,,Anglia ugyan 
kicsiny ország csak, de jobb és szebb, mint a 
világnak bármely országa. J ó királya és jó 
királynője van, akik felette uralkodnak." Az-
időtáj t a tanfelügyelő, Mr. Whitwoorth, vélet-
lenül meglátogatta az iskolát, a füzetekben 
lapozgatva ráakad t a kis Maud dolgozatában 
az említett mondatra és a tanítónővel szemben 
rosszallólag megjegyezte, hogy „ilyen régimódi 
imperializmusok már a múl tban gyakran há-
borúra vezettek". Hogy hogynem, az eset a 
sa j tó ú t ján nyilvánosságra ju to t t és ennek fel-
háborodása nyomán Manchester konzervatív 
képviselője, Sir Gerald Hurs t , az alsóházban 
meginterpellálta Stanley közoktatásügyi mi-
nisztert és az egész ház helyeslése közben meg-
kérdezte, váj jon hajlandó-e az illető tan-
felügyelő ellen fegy^elmileg eljárni . A minisz-
ter kertelő válaszában kijelentette, hogy az ese-

tet a tanfelügyelő előadása szerint, aki a há-
borúban kitüntetéssel vett részt, nem adták hí-
ven elő és nyilván félreértésről van szó. A tan-
felügyelőnek, aki bocsánatot kért, egyébként 
tudtára adta, hogy nem helyes az i f jú ságnak 
hazaszeretetét és hazafias büszkeségét lekicsi-
nyelni. Az esetnek érdekes utójátéka is volt. 
A Daily Express című nagy ellenzéki lap Lon-
donba hozatta Maudot és szüleit, akiket ünne-
pélyes fogadtatásban részesített és az eset par-
lamenti t á rgyalására a karzat első sorában el-
helyezett. Az újságíró megkérdezte a kislányt , 
hogy mit szól a vitához, amire az így felelt: 
„Az egészből egy szót sem értettem. Olyan 
rosszul érzem magam, anyukám, menjünk 
haza." Egyébként ettől az angol tanfelügyelő-
től a mi Petőfink is kikapna, aki így dalol: 

Ha a föld Isten ka lap ja 
Ügy hazánk bokréta r a j t a . 

A sok közül ide vág még: Extra Hungáriám 
non est vita..., a németeknél: Deutschland, 
Deutschland über alles... és végül az ameri-
kaiaknál: Az Egyesült Államok az Úristennek 
saját kedvenc országa ... k f . 

Időszerű intézkedés. 

A női divat kinövései ellen immár a török 
kormány is erélyes rendszabályokhoz folyamo-
dott. Női tanerőknek és leánynövendékeknek 
ugyanis megti l tot ta a rizspor, a pirosító és az 
úgynevezett „tartós hullámok" alkalmazását. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Magyar Paedagógiai Társaság. Az október 
19-én Huszti József dr. egyetemi tanár elnök-
lésével megtar tot t ülésen elsőnek Horn József 
dr., az áll. gyakorló felsőkeresk. iskola igazga-
tója tar tot t Közgazdasági ismeretek a közép-
iskolában címen székfoglalót. Az 1934. évi X I . 
t.-c. a közgazdasági és a tá rsadalmi ismerete-
ket a középiskola rendes t á rgya i közé ikta t ta , 
ami a középiskola művelő anyagában számot-
tevő változást jelent. Az előadó részletesen 
vizsgálta az ú j tantárgy középiskolai taní tásá-
nak céljait, lehetőségét, k ívánatos módját és 
módszerét. Rámuta to t t arra , hogy a közgazda-
sági tájékozottság bizonyos mértékét az általá-
nos műveltség kívánja meg, a tanulók gondol-
kodását ú j i rányban fejleszti a főiskolai tanul-
mányoknak és az erkölcsi s ál lampolgári neve-
lésnek is előnyére lesz. Szükség van azonban 
a taní tás anyagának megfelelő kiszemelésére 
és feldolgozására. A középiskolai i f jú ság ér-
deklődésének felkeltésére és látókörének s 
ítélőképességének megfelelő fejlesztésére csak 
olyan módszer alkalmas, amely a tanulónak az 
ríj ismeret elsaját í tásában kellő aktivitást biz-
tosít. — Jablonkay Géza dr. ny. c. keresk. isko-
lai igazgató A nyelvtani alakok megjelenésének 
ideje a gyermekkorban c. felolvasásában uta l t 
arra, hogy a gyermekben már a negyedik hó-
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napban tapasztal juk az egyéniség énes meg-
nyilatkozásait, a másféléves gyermek már kü-
lön személyként emlegeti magát . Az „én" sze-
mélyes névmás használata azonban csak a má-
sodik év végén jelentkezik rendszeresen. A 
gyermek egész szókincse a környezettől szár-
mazik, de amikor beszélni kezd, már egy gaz-
dag beszédes korszak záródott le a fejlődésben: 
a szavak nélküli beszéd, a gőgicsélés kora. A 
főnevek ragozott ós ragozat lan alakja egyidő-
ben kezdődik, ugyanezt tapasztal juk a mellék-
nevek használatában. Az igék első alakjai pa-
rancsoló módban vannak, a föltételes módjával 
később jelentkezik. Felolvasását a határozószók 
fejlődésének ismertetésével fejezte be. 

A budai alesperesi kerület közgyűlése. A bu-
dai alesperesi kerület róm. kat. népiskoláinak 
tanítósága folyó évi október hó 24-én Szent-
endrén, az érseki leányiskolában tartotta évi 
közgyűlését. A közgyűlést szentmise előzte 
meg, amelyet Németh László esperes mondott. 
A közgyűlésen Szabály Mátyás budaörsi igaz-
gató elnökölt, aki magasszárnyalású megnyitó-
beszédében a nevelés főbb problémáival foglal-
kozott, majd üdvözölte a körnek szeretett egy-
házi elnökét, Németh László esperesplébánost, 
aki az iskolák belső életének emelése s a taní-
tók ügyeinek intézésében odaadóan munkálko-
dik. Üdvözölte Drozdy Gyulát, a Néptanítók 
Lap ja főszerkesztőjét, aki a kör felkérésére 
megjelent, hogy előadást tartson. Meleg sza-
vakkal köszöntötte Szkalka La jos tanítóképző-
tanár t , az Esztergomvidéki Népnevelők Egye-
sületének elnökét, valamint a kögyűlésen meg-
jelent állami tanítókat. 

Az elnöki megnyitó u tán Balogh József szent-
endrei róm. kat. tanító a tanteremtornáról tar-
tott igen értékes elméleti előadást és bemutató-
tanítást . Drozdy Gyula a helyesírás és nyelvi 
magyarázatok módszeréről tar to t t előadást, a 
tőle megszokott kr is tá lyt iszta okfejtéssel, amit 
a kör nagy elismeréssel honorált. Németh 
László esperes zárószavában a tiszta tanítói 
lélek kialakítását s a taní tói hivatás magasz-
tosságát ecsetelte igen mélyenszántó gondola-
tokkal. Havas Ferenc a pénztári jelentést ter-
jesztette a kör elé. 

A Hevesnagykúnsági Református Tanítóegye-
sület Törökszentmiklóson a vármegyeháza ta-
nácstermében október hó 24-én tar tot ta évi ren-
des közgyűlését, amelyen Bodor Lajos elnökölt. 
A közgyűlésen megjelentek: Török Imre espe-
res, Biliary István kir. tanfelügyelő, Ráez Al-
bert dr. kir. közjegyző, egyházkerületi fő-
jegyző, Tóth János tanügyi bizottsági elnök, 
Drozdy Gyula, a Néptanítók Lapja felelős szer-
kesztője, Ormós Lajos, az ORTE elnöke, Gaál 
Is tván egyházmegyei főjegyző, Csánky Benjá-
min kenderesi lelkész, Ferenczy Károly általá-
nos tanítóegyesületi elnök, a helybeli egyházak, 
tanintézetek, a város képviselői és az egyesület-
nek mintegy 150 tagja . 

A közgyűlést Bodor La jos egyesületi elnök 
igen magasszárnyalású beszéd kíséretében nyi-
tot ta meg, majd beszámolt az egyesület éle-
tének minden mozzanatáról, egyévi munkás-
ságáról. Az egyesület Ormós Lajost díszelnö-
kévé választotta, amellyel kapcsolatban Bodor 
Lajos mél ta t ta Ormós La jos érdemeit, aki meg-
hatva mondott köszönetet a bizalomnak és kar-
társi szeretetnek ezért a szép jeléért. 

Drozdy Gyula a helyesírás és nyelvi magya-
rázatok módszerét ismertette, inajd a nyelvi 
magyarázatokból mintataní tás t tartott , amit a 
jelenvoltak nagy érdeklődéssel hallgattak. Or-
mós La jos a református tanítók anyagi és szel-
lemi helyzetét vi lágí tot ta meg. Dr. Nagy Lajos 
karcagi igazgató-tanító az „Egyesületi élet" 
címen ta r to t t igen értékes előadást. 

A Zeinplénvárinegvci Altalános Tanítóegyesület és az 
Állami Tanítók Zemplénvármegyei köre évi rendes 
közgyűlését október 17-én tartotta Tokajban. Az or-
szágos egyesületeket Bcrkényi Károly és Galla Endre 
országos elnökök képviselték. Az egybegyűlt nagy-
számú tanítóság érdeklődéssel hallgatta Galla Endré-
nek a helyettes tanítók helyzetéről és a népiskolai 
szakfelügyeletről, valamint Berkényi Károlynak a ta-
nítói összetartásról tartott előadásait. Horváthy László 
egyesületi elnök meleg szavakkal üdvözölte az orszá-
gos elnököket, a társadalom megjelent előkelőségeit s 
főként dr. Tomcsányi Boldizsárt, a zemplénvármegyei 
tankerület vezetésével megbízott tanügyi titkárt, akit 
a megjelentek lelkesen ünnepeltek hivatalbalépése al-
kalmából. Lakárdy Albert titkári jelentésének elhang-
zása után folyóügyekkel foglalkoztak, majd Gyöngyössy 
Gáspár igen szép nyelvezetű, lelkes előadást tartott. 

A magyar fájdalom az angol iskolásfiúk lelkében 
F. N. Palmer, egy londoni kerület kép-

viselője előadást tar to t t kerülete egyik iskolá-
jában Magyarország történelméről s mai helyze-
téről és pályadí ja t tűzött ki az előadás a lapján 
készült legjobb iskolai dolgozat jutalmazására. 

Lehetetlennek érezzük, hogy ez a messziről 
jött rövid hír nyomtalanul tűnjék el a többi 
újsághírek sokaságában. Mindig féltő gonddal 
figyelünk minden olyan jelenségre, amely a 
külföldön, annak ha ta lmas nemzeteinél a mi 
életünkről felmerül. Örülünk érdeklődésüknek, 
jóvéleményeiknek, apró dicséreteiknek, amelye-
ket felőlünk mondanak, még akkor is, ha oly-

kor nyilvánvaló, hogy csak puszta udvarias-
ságról van szó. 

F. N. Palmer képviselő előadása, pályadí ja 
és a londoni iskolásfiúk dolgozata azonban már 
nem udvariasság vagy jóindulatú mosoly, ha-
nem mély érdeklődés és őszinte részvét. A ne-
meslelkű embernek, a hata lmas angol nemzet 
f iának józan, megfontolt segíteni akarása. Az 
angol iskolában külön tanulmány tá rgyává 
tették a mi magyar sorsunkat , mégpedig nem 
úgy, mint valami tanulmányi érdekességet, ha-
nem mint az európai népek, sokmilliós nemze-
tek történelmi sorsának egyik fontos tényezőjét. 
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A pályadíjat L. Cressey, I I . A. osztályú ta-
nu ló nyerte el. „Ha a magyarok — mondja a 
pá lyadí ja t nyer t dolgozat — nem ontották 
volna vérüket másfél századon át, az angol 
nemzet ma mohamedán volna és a londoni 
Szent Pál-székesegyház helyén félholdas mecset 
állana. A trianoni szerződés mégis megfosztotta 
Magyarországot területének és lakosságának 
kétharmadától! 

Egy délután pecsételték meg Magyarország 
sorsát." 

Mi idehaza százszor is elmondottuk már egy-
másnak, hogy milyen véres kaszabolással terí-
tet ték le nemzetünket. Panaszkodtunk, sokszor 
s í r tunk is. Ma már a kemény és fekete keserű-
ség ül bennünk és ökölbe szorul a kezünk. 
Mert ma már tel jes fizikai valóságában érezzük 
a tr ianoni elbánás kegyetlenségeit és a dogmák 

megcáfolhatat lan tisztaságával áll előttünk a 
történtek igazságtalansága. 

A kis Cressey, II . A. osztályú tanuló, aki tá-
vol él boldog hazájában, tehát a kegyetlen szen-
vedésekben nein vehet részt, gyermeki lelkének 
ösztönös ítéletével ezt az igazságtalanságot 
ál lapítot ta meg. S amikor dolgozatának rész-
leteit olvassuk, megcsillan a tekintetünk. 
A gyermeki hang a hangok vi lágában olyan, 
mint a tavasz az évszakok között, vagy mint a 
v i rág a gyümölcs előtt. Keményt, megvalósu-
lást, ú j életet jelent. A kis angol fiú hangjá t 
meghallottuk és most lelkünk egész melegével 
továbbadjuk a magyar gyermekek felé. A nem-
zetközi élet és politika mindennapi zűrzavaros 
s ík ja fölött egy gyermeki kéz nyúl át ide fe-
lénk, keresi a magyar fiú kezét. 

Meghatot tan érezzük a kis kéz erejét és me-
legségét. És szívből köszöntjük őt. N. 

A milánói magyar iskola felavatása 
A mult hóban meleg ünnepség keretében 

folyt le Milánóban a magyar elemi iskola meg-
nyitása, mely a milánói m a g y a r főkonzulátus 
épületében nyer t barátságos otthont. Ezzel az 
örvendetes ténnyel az iskola életrekeltét haza-
fias lelkesedéssel és elismerésreméltó áldozat-
készséggel előmozdító honfi társunknak, Mezey 
Emi l kormány főtanácsosnak k i ta r tó fáradozása 
megteremtette gyümölcsét. A lélekemelő fel-
avatás i ünnepen, amelyen a beszcntelés szer-
ta r tásá t Schuster Ildefonz bíbornok, milánói 
érsek megbízásából Pietro Dell 'Acqua kanonok 
végezte, megjelent báró Abele Egon ottani fő-
konzulunk vezetésével a milánói magyar koló-
nia számos tag ja , továbbá olasz részről az ille-
tékes állami és városi hatóságok képviselői. 

Mezey Emil iskolaszéki elnök kiemelte meg-
nyi tó beszédében a baráti olasz földön elsőnek 
létesült magyar elemi iskola jelentőségét. 
Dell'Acqua prelátus Isten áldását kívánta az 
ú j iskola működéséhez. Báró Abele főkonzul 

pedig a szülőkhöz és a tanulókhoz intézett me-
leg szavakat. 

A milánói magyar iskolát Klimkóné Szabó 
Fr ida vezeti, aki már a mult évben megkez-
dette itt buzgó és szépsikerű tanítói tevékeny-
ségét. Az idén életbelépett magyar-olasz kul-
turál is egyezmény rendelkezése értelmében a 
milánói magyar iskolát nemcsak magyar , ha-
nem olasz állampolgárok gyermekei is látogat-
hat ják. Az iskola által kiáll í tott bizonyítvá-
nyok hazánk elemi iskoláiéval egyenlő érté-
kűek. I lyképen a Milánóban élő magya r honfi-
társaink gyermekei szüleik hazaköltözése ese-
tén Magyarországon minden nehézség nélkül 
fo ly ta tha t ják tanulmányaikat . A milánói ma-
gyar iskolát az ottani városi hatóság látta el 
a szükséges bútorzattal , ezenkívül kultusz-
minisztériumunk, továbbá a budapest i Székes-
fővárosi Könyvtá r és más intézmények és ma-
gánosok adományából jelentős könyvállomány 
is rendelkezésére áll. 

T A l t O I I M A P T A R. 
— November hónap első felére. 

Nov. 2. (1817.) Született Dója Gergely budapesti tan-
felügyelő, tanügyi író, a „Zalai Tanközlöny" 
szerkesztője. 

Nov. 4. (1859.) Meghalt Szilassy János nagyváradi 
kanonok, pedagógiai és filozófiai író. Fő-
műve: A neveléstan tudománya 2 kötetben. 

Nov. 5. (1779.) Mária Teréziától az egyetemi nyomda 
szabadalmat kap a magyarországi összes tan 
könyvek kiadására. 
(1887.) Meghalt Emericzy Géza pedagógus, az 
iglói tanítóképző igazgatója, tankönyvíró. 

Nov . 6. (1790.) Született Nehrli János Jakab svájci 
pedagógus, a hafwyli szegénygyermek-iskola 
(melyet róla neveztek el) 24 éven át vezetője, 
majd a kreuzlingeni képzőben működött ha-
láláig. 

Nov. 9. (1838.) Született Emericzy Géza, az iglói 
képezde igazgatója, tankönyvíró tanítóképez-
dék számára. 

Nov. 10. (1899.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jóváhagyja az Eötvös-alap és a Tanítókháza 
alapszabályait. 

Nov. 11. (1840.) Született Kárpáti Endre pedagógus, a 
győri tanítóképző tanára, majd a beszterce-
bányai felsőbb leányiskola igazgatója, a 
,Győri Tanítóegyesület Közlönyé"-nek és az 

„őrangyal"-nak szerkesztője. Szakíró. 
Nov. 12. (1932.) A debreceni ref. kollégium tanító-

képzőintézet I(')7. sz. Törekvés cserkészcsapata 
10 éves fennállását ünnepelte. 

Nov. 13. (1745.) Született Haüy Bálint francia pedagó-
gus, ki Párizsban és Szentpéterváron a va-
kok részére intézetet alapított. 

Nov. 14. (1925.) Klebelsberg Kunó gróf 50. születés-
napját ünnepelték. 

Nov. 15. (1670.) Meghalt Coirenius János Amos, a 
XVII. század legnagyobb pedagógusa. 
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Igazgatói kinevezés. Dr. Hanauer A. István váci 
püspök úr l'aray János turai tanító, oki. polg. iskolai 
tanárt az egyháztanács elnökének felterjesztésére, a 
felterjesztésben felsorolt érdemek, kiválóságok és rá-
termettségek elismeréséül a turai róm. kat. iskolák 
élére igazgatóvá nevezte ki. — Dr. Szmrecsányi Lajos 
egri érsek l'ócz Béla baktalórántházai kántortanítót 
c. igazgatótanítóvá nevezte ki. — Hanauer Á. István 
váci megyéspüspök Nagy Károly László gyálpusztai 
uradalmi tanítót az egyház és haza érdekében kifejtett 
buzgó munkásságának elismeréséül igazgatótanítóvá 
nevezte ki. 

Borbély Sándor szobrot kapott. Október hó 
2-án a gyógypedagógiai tanárok kegyeletes em-
lékünnepélyt tartottak a váci siketnéma-intézet-
ben. Az ország különböző részéből mintegy száz 
gyógypedagógiai intézeti tanár jelent meg, akik 
kegyelettel hódoltak Chazár András emlékének, 
aki a váci siketnéma-intézetet alapította, amely 
első volt az országban. A közgyűléssel kapcsola-
tos ünnepélyen Völker József soproni igazgató 
elnökölt. A közgyűlés Szentgyörgyi Gusztávot, 
a váci siketnéma-intézet igazgatóját társelnökévé 
választotta. A hősök szobrának megkoszorúzása 
u tán boldogult Borbély Sándornak, az intézet 
nagy igazgatójának, valamint Náray-Szabó Sán-
dor államtitkárnak, a siketnéma-oktatás szerve-
zőjének szobrát leplezték le. Az elhánytak nagy 
érdemeit Völker József elnök méltatta. A szob-
rokra a siketnéma-intézet hálás növendékei is le-
tették koszorújukat. A szobrokat Vaszary László 
szobrászművész, a váci siketnéma-intézet volt 
növendéke készítette. 

Csongrád vármegye alispánjának köszönete. 
Csergő Károly csongrádmegyei alispán, az 
alábbi i ra tot intézte a vármegye helyi népmű-
velési bizottságaihoz. 

„A vármegyei törvényhatósági Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottság, 1935. évi október 7-én 
tar tot t közgyűlése a vármegye népművelési 
t i tkára ál tal az 1934—35. népművelési évadról 
készített beszámoló jelentéséből a népművelési 
előadók odaadó és áldozatkész munkásságát 
ál lapí tot ta meg. 

A vármegyei Népművelési Bizottság közgyű-
lése a népművelési előadóknak a vármegyei 
népművelés, a lakosság szellemi színvonalának 
emelése érdekében k i fe j te t t lelkes, céltudatos 
és nem lankadó munká juké r t hálás köszönetet 
mondott s ezt jegyzőkönyvileg is megörökí-
tette. 

A közgyűlés köszönetén kívül a magam elis-
merését és köszönetét is tolmácsolom s kérem 
a népművelés munkatársa i t , hogy továbbra is 
az eddig tapasztalt munkakészséggel folytas-
sák fontos tevékenységüket vármegyénk kultú-
rá jának emelése érdekében." 

A Közművelődési Rádió Előadássorozat novemberi 
műsora. Minden vasárnap délután fél öt órakor Buda-
pest I. állomásán a következő előadások hallhatók: 
November 3-án dr. Hankiss János egyetemi tanár 
„Magyar tudósok" c ímű előadásában azokról a férfiak-
ról emlékezik meg, akik Hunyadi Mátyás humanista 
udvarának feloszlása után, a magyar nemzet viharos 

századaiban a magyar tudományosság apostolai és 
martírjai voltak. Csupa regényes, küzdelmes életpálya, 
híjával a nyugalomnak, az elismerésnek és sikernek. 
Felemlíti a XVI. század örök vándorát, az európai 
hírű orvost, Zsámboky Jánost, a Prága piacán vér-
tanúhalált halt Jeszenszky Jánost, az orvosi sebészet 
megalapítóját, a hírneves humanistát, ki Bethlen Gá-
bor titkos diplomatája volt a téli király udvarában, 
továbbá a tudós professzor Hatvanit, a két Bolyait és 
másokat, akik mind megszenvedtek azért, hogy ma-
gyar tudósok lettek. November hó l()-én dr. fíapaics 
Raymund főiskolai tanár „Az indián őskultúrák aján-
dékairól" tart előadást, melyben felsorolja mindazon 
hasznos növényeket, melyeket Amerika felfedezésével 
ismert meg Európa. Elsősorban említi a kukoricát, 
mely még a XVI. században „török búza" név alatt 
kerti dísznövény nálunk, de lassanként teljesen ki-
szorítja a régebbi kásanövényeket, főleg a kölest. 
A krumpli is Amerikából került Európába és nálunk 
a XVIII. században lett népélelmezési növény. Amerika 
felfedezése előtt a lóbab volt a kedvenc főzeléknövény 
és csak az amerikai linóm bab behozatala után siily-
lyedt le állati takarmánnyá. A paradicsom is tengeren-
túlról származik, első neve „szerelem almája", ha-
sonlókép a paprika, melyet akkor indiáji borsnak 
hívtak, meg a tök, a görögdinnye, a kakaó, a vanília és 
végül a dohány is Amerika ajándéka, meg az akácfa. 
November 17-én Molnár Antal zeneművészeti főiskolai 
tanár a „Magyar Himnusz születéséről" fog beszélni. 
Ismerteti a nemzeti himnuszok keletkezését: a Marseil-
laiset, a Gott erhalte-t, a Rule Britanniát, majd áttér 
a mult század húszas éveire, melynek hangulatában 
született meg Kölcsey gyönyörű imája, az „Isten áldd 
meg a magyart . . ." Huszonkét évig várt ez a Him-
nusz a megzenésítésre. 1845-ben a Nemzeti Színház 
hirdetett erre pályázatot. Erkel zenéje a közönség egy-
hangú döntésével nyerte el az első díjat. A költemény 
imaszerűségét ragadta meg Erkel és éppúgy, mint a 
költeményt, a zenét is az egész nemzet hite, bizalma 
lengi át és valóban méltó, hogy a nemzet imádsága 
legyen. November 24-én Koudela Géza pápai kamarás, 
egyházi karnagy egy évfordulóra hívja fel a figyelmet, 
mikor Liszt Ferencről, e korszakos jelentőségű nagy 
magyar zenészről, minden idők legnagyobb zongora-
művészéről tartandó előadásában arról fog beszélni, 
hogy e nagy művész halálának jövő évi félszázados 
évfordulója miért lesz nemcsak a magyarság, hanem 
az egész kultúremberiség kegyeletes ünnepi eszten-
dejévé. 

Nagy László Könyvtár. Felhívjuk az iskolák és 
tanító-kartársaink figyelmét lapunk mostani számá-
hoz mellékelt levelezőlapra, amely a „Nagy László 
Könyvtár" kiadványairól értesíti olvasóinkat. A mo-
dern nevelésügyi, lélektani és szociálpedagógiai pro-
blémák iránt érdeklődő kartársaknak ajánljuk e 
könyveket. 

A veszprémvármegyei Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság mult tanévi tevékenysége. (A vármegye te-
rületének nagysága 3966 km2, a lakosság száma: 
243.700.) 

Az 1934—35. évi népművelési tevékenység Veszprém 
megyében is állandó jellegű fejlődésről tesz tanúságot. 
Az elmúlt tanévben az alábbi tevékenységet fejtette ki 
a Bizottság: 

A népművelési egységek száma: 18.200. Az egységek 
a következőkép oszlanak meg: 3338 népművelési elő-
adás. Ezek közül 1023 előadás a nemzeti érzés ápolá-
sát, 517 az egészségügyi ismereteket, 366 pedig az 
állampolgári erkölcsök fejlesztését szolgálta. A többi 
előadás a gyümölcstermesztés és az általános gazda-
sági ismeretek szolgálatában állt. 

Az analfabéták oktatását 16 tanfolyam végezte, 
amelyeken 217 hallgató tanult meg írni és olvasni. 
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Általános irányú népművelési tanfolyam mindössze 
egy működött 26 hallgatóval. 

A nem magyarajkú községekben a nemzeti érzés 
ápolása érdekében magyar nótatanfolyamokat szerve-
zett a Bizottság, összesen 36 nótatanfolyam működött 
968 hallgatóval. 

Gyakorlati irányú tanfolyam volt: 18, 2443 hallga-
tóval. Pápán egy helyesírási-fogalmazási és egy gyü-
mölcstermesztési, Kertán, Középiszkázon, Herenden 
és Szentgálon egy-egy gazdasági tanfolyam, Siófokon 
egy konyha- és gyümölcskertészeti tanfolyam* Sió-
fokon és Városlödön egy-egy főzőtanfolyam, Lepsény-
ben egy fafaragási tanfolyam, Veszprémben, Siófokon 
és Balatonalmádiban egy-egy csipkeverőtanfolyam, 
Szentgálon egy szövőtanfolyam? Veszprémben egy ke-
reskedelmi tanfolyam, Marcaltőn egy számolás-mérési 
tanfolyam, Fűzfő-gyártelepen egy ipari szakrajz- és 
egy szabás-varrási tanfolyam működött. 

Különösen nagy gondot fordított a Népművelési 
Bizottság a nőnevelésre. A törvényhatóság területén 
83 tanfolyam működött 2460 hallgatóval. Nőnevelési 
tanfolyamokon a hallgatók különféle háztartási, egész-
ségügyi és otthongondozási ismeretekben nyertek ki-
képzést. A nőnevelési tanfolyamok hallgatói közös 
munkával 28 babakelengye-készletet készítettek s eze-
ket a szegénysorsú fiatal anyáknak adományozták. 
Több tanfolyam a Jugoszláviából kiüldözött magyar 
véreink felsegitésére sok ruhaneműt és élelmiszert 
gyűjtött. 

Az ifjúság jellemének kialakítását 29 jellemképző-
tanfolyam szolgálta 646 hallgatóval. 

Gyermekek szórakoztatására a helyi albizottságok 
345 mesedélutánt rendeztek. 

Az említett munkán kíviit az albizottságok 228 mű-
soros estét, 12 tanulmányi kirándulást, 132 műkedvelői 
előadást, 420 alkalmi ünnepséget rendeztek. 

Sok albizottság a rádiót is beállította a művelés 
szolgálatába. 445 esetben hallgatta az egyes tanfolya-
mok és előadássorozatok hallgatósága a rádió ismeret-
terjesztő és szórakoztató közvetítéseit. 

Említésreméltó a budapesti Magyar Királyi Opera-
ház veszprémi vendégszereplése, a vármegyei Nép-
művelési Bizottság rendezésében. 

Szép forgalmat értek el a Bizottság felügyeleti ha-
táskörébe tartozó népkönyvtárak. Az év folyamán a 
60 népkönyvtárt 7341 olvasó vette igénybe, akik ösz-
szesen 27.458 kötet könyvet vettek ki. 

A népművelési tevékenységben a vármegye értelmi-
ségének 795 tagja vett részt, és pedig 59 róm. kat. 
lelkész. 54 protestáns lelkész, 250 tanító, 127 tanítónő, 
41 tanár, 3 tanárnő, 69 jegyző, 59 emberorvos, 13 állat-
orvos, 5 ügyvéd, 2 mérnök, 14 közig, tisztviselő, 6 föld-
birtokos, 19 gazdatiszt, 1 iparos és 68 egyéb vegyes 
foglalkozású. 

Ezek szerint Veszprém vármegye népművelési arány-
száma, — vagyis az a szám, amely megmutatja, hogy 
Veszprém megyében 1000 lakosra hány népművelési 
egység esik, — 74-6 (a legutóbbi országos arány-
szám: 30). 

Hibaigazítás. Lapunk október 1-i számában „A nép-
művelés eredményei Győr megyében" címen megjelent 
közleményünkbe számítási hiba csúszott be. A közle-
mény szerint Győr vármegye népművelési egységeinek 
száma az 1934/35. tanévben annyira javult, bogy a 
népművelési arányszám, — vagyis az a szám, amely 
megmutatja, hogy 1000 lakosra hány népművelési egy-
ség esik — 19-5-ről 68-6-ra szökött fel. 

Ez azonban hibás. A hiba onnan ered, hogy a ki-
számításnál csak a szorosan vett Győr vármegye 
lakosainak száma vétetett tekintetbe, pedig a köz-
igazgatásilag Győrrel e. e. Mosón és Pozsony vár-
megyék lakosainak számát is figyelembe kellett volna 
venni. Ha a számításba ezt is bevonjuk, vagyis Győr, 
Moson, Pozsony vármegyék összesített lakoslétszámá-

val számítjuk ki az arányszámot, akkor nem 68-6-ot, 
hanem ennél kisebbet: 42-9-et kapunk. (Szerk.) 

Halálozás. Szabó István debreceni ref. igazgató-
tanító október hó 26-án délelőtt rövid szenvedés után 
elhúnyt. Az elköltözött egyik legkiválóbb, legképzet-
tebb tagja volt a debreceni ref. tankerületnek. 32 esz-
tendőn keresztül lelkének teljes odaadásával nevelte 
a magyar jövő reménységeit. Áldolt legyen emléke! 

H I V A T A L O S R É S Z 
Tan szeren gedélyezés. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
6523/1935. ein. sz. rendeletével Doczkalik Jenő 
győri lakos, nyugalmazott taní tónak „Dada" 
című énektanítási segédeszközét, a hozzávaló 
ismertető füzetét és I—XII. sz. hozzávaló r a j -
zokat a népiskola I I I . osztályára tantervileg 
meghatározott énektanításnál segédeszközül 
engedélyezte. Az engedélyezett segédeszköz 
Doczkalik Jenő nyug. tanítónál (lakik: Győr, 
Wennesz Jenő-u. 59.) szerezhető be. 6523/1935. 
ein. szám. 

Légvédelmi képeskáté ajánlása. 
A szerző neve: Petróczy István ny. repülő-

ezredes. — A könyv címe: „Légvédelmi képes-
káté." — A kiadócég: szerző. — A megjelenés 
helye és ideje: Budapest , 1935. — A könyv 
a lak ja : negyed. — A könyv ára: 1 pengő 70 fil-
lér. — Az ajánlás, mely iskolafajck könyvtárai 
számára való beszerzésre vonatkozik: elemi is-
kolák könyvtára, középiskolák, tanító(nő)-kép-
zőintézetek, felső kereskedelmi és polgári isko-
lák t anár i könyvtára számára. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Mariay Ödön: Liszt Ferenc. — Tomcsányi Já-
nos: A lengyel közoktatás ú j rendszere. — Ko-
vács Sándor: Munkaterv iskoláin színvonalá-
nak emelésére. — Kerék Péter: A tanító ön-
művelése a gyermek érdekében. — Jeszenszky 
Sándor: A 48-as vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium első hónapja i . — Ekanip Nándor: 
A „farkaskölyök-mozgalom" a magyTar cserké-
szet tükrében. — Dalbokréta. — Iskolánkívüli 
népmüvelés: Gróf Széchenyi Ferenc: Az Or-
szágos Magyar Weckend-Egyesület (OMWE) 
szerepe a hazai nya ra l á s és hétvégi üdülés fel-
lendítésében. — Gyakorlati pedagógia: Milotai 
Gáthy fíarnabásné: Rothadás nélkül nincs élet. 
— Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudo-
mány, irodalom, művészet. — Külföldi iroda-
lom. — Külföldi szemle. — Egyesületi élet. — 
A magyar fá jdalom az angol iskolásfiúk lel-
kében. — A milánói magyar iskola felavatása. 
— Hírek. — Tanügyi naptár. — Hivatalos rész. 

— Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklet: P a p p Viktor : Liszt Ferenc. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-kőrút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KAROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

CSANÁDAPÁCA rk. iskolájához helyettes-tanítói ál-
lásra pályázatot hirdetünk. Fizetés törvényszerű. Ha az 
állás a jelenleg működő kisegítő-helyettessel töltetik be, 
úgy annak megüresedő állására is pályázatot hirdetünk. 
A kisegítő-helyettes helyi javadalma havi 40 P és lak-
bér ; államsegélye még rendezetlen, s így azt nem bizto-
sítja az Iskolaszék. Kérvényben fel kell tüntetni, hogy 
melyik, vagy mindkét állásra szól-e a pályázat. Válasz-
tás az előírt hármasjelölés alapján. Korteskedés kizáró 
ok. Határidő november 22-ig. Iskolaszék. (522.) 

SZENTGAL (Veszprém m.) róm. kat. egyházközség 
kántortanítói állására a pályázat határideje november 21. 
Kántorpróba november 25-én. Választás november 30-án. 
Pályázhatnak okleveles kántortanítók. Nyugdíjas és leg-
alább egyévi eredményes szolgá'atot igazoló kisegítő kán-
tortanítók előnyben részesülnek. Helyi javadalom 9 egy-
ség. Kötelesség díjlevél szerint. A szükséges okmányok-
kal, megfelelő válaszbélyeggel felszerelt kérvények dr. 
Miklós József egyházközségi elnök címére küldendők. 
(514.) 

LÉBÉNY (Moson m.) evangélikus egyházközsége pá-
lyázatot hirdet a lemondás folytán megüresedett máso-
dik sorszámú tanítói állásra. Javadalom: lakás, 20 szá-
zalék helyi hozzájárulás és államsegély. Pályázati határ-
idő : a lap megjelenésétől számított három hét. Lelkészi 
hivatal. (518.) 

VÁMPUSZTA uradalmi róm. kat. osztatlan elemi isko-
lájánál megüresedett állás segédtanítóval való betöltésére 
pályázatot hirdet az iskolaszék. Javadalmazás törvényes, 
lakás, természetben. Határidő 21 nap. Felszerelt pályáza-
tok Róm. Kat. Plébánia, Simontornya, címre küldendők. 
(521.) 

SZEGHALOM református iskolaszéke pályázatot' hirdet 
két férfi segédtanítói állásra. Javadalom mindkét állás-
nál 36 értékegység. Helybeli tanító megválasztása ese-
tén az egyik állásnál 48 értékegység (föld és gabona). 
Kötelessége: kijelölt osztályok vezetése, belmissziói 
munka, kántorhelyettesítés, dalárdavezetés, igazgatói mun-
kában segédkezés. Választásnál több évvel ezelőtt vég-
zettek és katonai szolgálatot teljesítettek jönnek első-
sorban figyelembe. Pályázat kiírása utáni korteskedés ok 
a kizárásra. Állások betöltése VKM. 70.057/1935. VI. 
ii. o. számú rendelete alapján történik. Pályázati határ-
idő 21 nap. Állások betöltése VKM. engedélye után lesz. 
Egyház sem a kántorpróba, sem a költözködés költségeit 
nem téríti meg. Megfelelő okmányokkal felszerelt kérvé-
nyek Ref. Iskolaszék, Szeghalom (Békés vm.) címre vá-
laszbélyeggel küldendők. (513.) 

Divatos szabású, elegáns, átmeneti kabátok P 
Átmeneti kabát, fischgret szövésű gyapjú-

szövetből P 
Príma teveszőr átmeneti kabát, drapp, barna 

vagy sötétkék P 
Télikabát kitűnő szövetből, szörmegallér és 

kézelő P 
Télikabát boucle szövetből, sirasz, perzsaláb 

vagy barna kamcsatkagallérral . . . P 
Télikabát fekete chasmir vagy színes diagonál 

szövetből seal-elektrik gallérral . . . P 
Télikabát prima gyapjú fischgret szövetből, 

szibériai sakál szőrmével . . . . . P 

Női ruhaosztályunk kimeríthetetlen ötletessége, a Hölgyek leg-
merészebb elgondolását váltotta valóra színben, anyagban, 
fazonban — és rendkívül alacsony árakban. 

HAGYKOVACiy Ml LE NK0 
IV, Petőfi Sándor-utca 3. 

A m , t. Tantestület tagjainak folyószámlahitel vagy 5% pénztári engedmény. 
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NAGYBERÉNY nyugdíjazás folytán megüresedett re-
formátus kántortanítói állására pályázatot hirdetünk, a 
hirdetmény megjelenésétől számított 21 napi határidővel. 
Helyi javadalom 37 értékegység természetbeni lakással. 
Pályázók közül az iskolaszék hármat jelöl, akiket be-
mutatkozásra útiköltség megtérítése nélkül meghív. Kér-
vények kellő módon felszerelve az iskolaszék elnökéhez 
küldendők. (520.) 

PUSZTAKISFALU róm. kat, egyházközsége nyug-
díjazás folytán a kántortanítói állásra, helyettes minő-
ségben, a tanév végéig pályázatot hirdet. Fizetés törvé-
nyes. Német nyelv tudása kívánatos. Pályázati kérvé-
nyek e hirdetmény megjelenésétől számított két héten 
belül a lovászhetényi (p. Erdősmeoske, Baranya vm.) 
plébániára, válaszbélyeggel küldendők. (527) 

HATVAN községben (Heves megye) a községi Kisded-
óvodánál nyugdíjazás folytán megüresedett községi óvó-
női állásra pályázatot hirdetek. Felhívom a pályázni óhaj-
tókat, hogy a törvényben előírt képesítésüket, születé-
süket, eddigi működésüket, továbbá erkölcsi és politikai 
megbízhatóságukat igazoló okmányokkal felszerelt, bé-
lyeggel ellátott pályázati kérvényeiket hozzám 1935 no-
vember 20-ig (Huszadikáig) nyújtsák be, mert a később 
érkezett, vagy hiányosan felszerelt kérvényeket figye-
lembe venni nem fogom. Javadalom az óvodafenntartó 
községtől a nem állami óvónőket megillető, törvényes 
rendeletekben biztosított fizetés és lakbér. Illetménye 
államsegéllyel lesz kiegészítve. A választás kitűzése iránt 
később fog intézkedés történni. Hatvan, 1935 október 21. 
A Községi Kisdedóvoda Felügyelő Bizottsága nevében: 
Lévay Mihály s. k., elnök, v. püspök. (524.) 

JASZFÉNYSZARU róm. kat. iskolaszéke, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr engedélyével, lemondás foly-
tán megüresedett VIII. belterületi férfitanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés és lakbér törvényszerinti. Kö-
telességek díjlevél szerint, Határidő: megjelenéstől 21 
nap. Betöltés VKM. 69.030—1934. rendelete és egyház-
hatósági hármas jelölés alapján. Ha az állás helybeli 
tanyai tanítóval töltetnék be, úgy az iskolaszék a meg-
üresedett tanyai férfitanítói állást nyomban betölti azon 
pályázók közül, akik kérvényükben kijelentik, hogy az 
így megüresedett tanyai állásra is pályáznak. Tanyai 
állás javadalma: törvényes fizetés és természetbeni 
lakás. Kötelessége díjlevél szerint. Válaszbélyeg csato-
landó. Iskolaszék. (528) 

MRZÖSAS református iskolaszéke pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Helyi 
javadalom 34 értékegység földben és terményben. Fize-
tés törvényszerű. Az állást a folyó iskolai évben helyet-
tes tanítóval töltjük be. Kötelesség az iskolaszék által 
kijelölt osztályok vezetése, szükség szerint lelkész- és 

Hegedő, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt » 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
R é s i / t t r m tu.  

KltOntfltve • Iliig 6ssia> államaiban I 
M ű v é s z i e s e n javít} 
Legjobb húrokai készít! 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B u d a p e s t VIII, Rákócz i já t 71. 

Á r j t f j i t k ingyen. Tanerőknek 10*/« engedm. v. fvt. 

A legszebb 
k a b á t o k 
közül válogathat, mert kíván-
ságára szívesen küldünk kivá-
lasztás céljából több darabot 
is. - A méretek közlését kérjük 

Gyönyörű választékunk őszi- és téli ruhá-
zati cikkekben, minden igényt kielégít. 

Igazi olcsó Ságunkat 
áruink garantáltan kitűnő 
minősége is bizonyítja. 

Az i. t. tanítói kar részére 
a legkedvezőbb fizetési 
feltételeket nyujtjuk. 

Kérje képes á r jegy zékünkeí! 
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Harmóniumot , zongorát , hangszert 
ne v á s á r o l j o n , amíg nem lát ta á r jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

R E M É N Y I N É L 
A Zenemúvesze t i Főiskola szállí tója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

kántorhelyettesítés, egyházi és belmissziói munkákban 
segédkezés, énekkarvezetés. Pályázati határidő e lap 
megjelenésétől számított tíz nap, az arra következő va-
sárnap délelőtt 10 órakor kántorpróba, melyen — a sa-
ját költségen — megjelenés előnyös. Pályázat „Refor-
mátus iskolaszék, Mezősas" címre küldendő. (529) 

VERESEGYHÁZRÓL (Budapest mellett) ískolaszóki 
beleegyezéssel cserélnék Balaton-vidéki kartárssal. Telje-
sen osztott iskola. Két szoba, előszobás, kifogástalan la-
kásom van. Cserélnék hasonlóval, lakás nélkül is. Férfi-
állás. Csere iránti kérelem november 15-ig Plébániahiva-
tal, Veresegyház, címre küldendő. (525.) 

LENGYEL (Tolna vm.) rk. egyházközsége kántor-
tanító katonai szolgálata idejére helyettest alkalmaz. 
Iskola „b"-típusú, németnyelvű. Határidő: hirdetés meg-
jelenésétől három hét. Plébániahivatal, Lengyel. (526.) 

Weszely Ödön, a magyar pedagógiai szak-
irodalom egyik legkiválóbb művelője közvet-
lenül halála előtt fejezte be legmodernebb mű-
vét, A korszerű nevelés alapelvei, a nevelés-
tudomány rendszere címmel. Ebben a hatal-
mas kötetben tevékeny életének, gazdag iro-
dalmi munkásságának egész elméleti és gya-
korlati öröksége szállott át a magyar pedagó-
giai társadalomra, ötven év tapasztalatán épült 
fel a neveléstudomány katekizmusa, az iskola 
feladatának mai igényű, korszerű megoldásá-
ról. 

Weszely Ödön dr. egyetemi tanár, a nevelés 
elméletének nagy művelője, a „Korszerű neve-
lés alapelvei"-ben az oktatás problémáját olyan 
alapossággal és hiánytalanul dolgozta fel, hogy 
méltán tar t juk ezt a könyvet a mai kor peda-
gógiai enciklopédiájának. Alapvető mű az is-
kola, az oktatás és a nevelés minden részleté-
ben, az otthon munkájá t is beleértve. 

A mű kiadója, a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, kultúrfeladatának megfelelően, úgy 
érzi, hogy Weszely Ödön szellemi örökségében 
minden pedagógusnak részesülnie kell. A meg-
boldogult szerző szándékát vál t ja gyakorlati-
lag valóra akkor, amikor a magyar oktatói 

Kar : az iskolák Igazgatóinak, a Tantestületek 
valamennyi hivatott Tagjának megkönnyíti a 
szerző posthumus munkájának, a Korszerű ne-
velés alapelvei-nek megszerzését kizárólag pe-
dagógusok számára megszabott előnyös fel-
tételek mellett: 

A mű ára 15-— pengő. Minden működő peda-
gógusnak a könyvet 13-50 pengőért szállítja 
részletfizetésre, havi kétpengős törlesztéssel. 
Lapunk olvasóit ez az a jánla t hivatásuk telje-
sítése szempontjából érdekli. E kedvezményben 
minden olvasónk részesül, ha a könyvet köz-
vetlenül rendeli meg a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadóhivatalánál, Budapest IV. 242. 
postafiók. 

H I R D E T É S E K 
Hirde t é seké r t a szerkesztőség n e m vállal felelősséget. 

JELIGÉS leveleket csak megfelelő bélyeg melléklése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

CSERÉL Somogy megyéből, kettő tanerős, katolikus 
iskolától, osztálytanítónő, középiskola közelébe. „Kántor-
helyettesítés" jeligére. (523.) 

BETÜSZÄRMAZTATÄS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

BUDAPESTRŐL pestkörnyékre, vagy nagyobb vidéki 
városba cserélne református tanító. Leveleket „Előnyös" 
jeligére a kiadóba kérek. (509.) 

ISKOLAPADOKAT ÉS TORNASZEREKET 

szépet, jót, olcsón 
FULLER ISTVÁN VÁLLALATÁNÁL. BAJA 
Tiboldi József müvei: A szavalókórusok szervezésének 

és tanításának módszere. Gyakorlati példákkal. — Sza-
valókórusok gyűjteménye. (Vezérkönyv.) I—II . füzet 
hazafias, I I I . vegyes, IV—V. vallásos tárgyú, nagy-
hatású költemények, előadási utasítással ellátva. — 
Dalos zsebkönyv (101 dal), a legszebb magyar népdalok, 
hazafias dalok és indulók gyűjteménye iskolák, cserkészek 
és leventék használatára. — Két- és háromszólamú haza-
fias dalok, népdalok, kurucdalok. —• Négyszólamú vegyes-
karok, I—IV. füzet. —• Négyszólamú férfikarok, I—VIII . 
füzet. Dalgyűjtemény az elemi iskolák I—II. oszt. szá-
mára. — Gyermekdalok óvodai és elemi iskolai haszná-
latra. — Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szer-
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11 és min-
den könyvkereskedésben. 

Tantermek és lakások fűtésére: Fafűtés terén vezet a világhírű 

ZEPHIR-KÁLYHA , ,, 
Hazai b a r n a s z e n e k r e E I M §3? 

2 aknás I v C I Y w l t V 
Á r : 
6 J P * t ő l 

a legegyszerűbb kezelésű ideális folytonégő kályha 
Á r : 
40 P = től 1 aknás REKORD 

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 KÁLYHA- ÉS TŰZHELY-GYÁR 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, VILMOS C S Á S Z Á R I T 39. SZÁM 

KÍVÁNSÁGRA KÖNYÍTETT FIZETÉSEK. 
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I 

természetesen valódi TmmU kávé* 
pótlékkal. Fogyasztónk marad! 
Aki egyszer Khdftft malátakávéf 
vásárolt, újból megveszi! Az első 
vásárlás meggyőzi önt isi 

Olvasóink Heveimébe a jánl juk az 

OPERA ZONGORATERMET, 
h o l taní tók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak e l ső rendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t , E r z s é b e t ' k ö r ú t e g y 

TANÍTÓNŐ, olyan faluban, hol (élen munkahiány van 
és megfelelő munkaerő, jó mellékjövedelemre tehet szert. 
„Kézimunkatanítás" jeligére Blockner hirdetőbe, Vilmos 
császár-út 33. (511.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

Számolástanítás az elemi iskolában. Irta: Bene Lajos. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tájékoztatások, 
tanítások és tanítási vázlatok a tananyag módszeres fel-

Mielőtt őszi- és téli ruhaszükségletét 
beszerezné, keresse fel a 

TRI BON 
RUHÁZATI R.T.-ot 
B U D A P E S T V I I I , Ü L L Ő I - Ú T 1 4 

Tel.: 39-2-85 és 31-2-97 

Az ország egyik legrégibb és legnagyobb 
ruházati intézete, ahol 

mérsékelt árak és 

legkedvezőbl^i^etési 

feltételek mellett a 

e^m^^J^^hja^Jib^ 

nwu^^^^^rútkapja 

Előleg nincs, az első 
részieta vásárlást követő 
hó 1= én esedékes 

Mintákkal készséggel szolgálunk, v. megbízottunk 
kat a mintagyüjtemény bemutatása végett kiküldjük 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L C S Ú . U . 7. 
Telefonszámok : 93-3-86 és 93-3-88 m m ^ ^ — m m m 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteményes 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő árjegyzékün« 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent k i a d á s u n k b a n Renner : Fizikai gyakorla . 
tok című műve , 180 o lda l te r jedelemben. Bolti ára 
4.40 P . Né lkü lözhe t e t l en minden fizikával fog . 
la lkozó tan í tónak 1 

dolgozására, hogy erős számképeket, tiszta fogalmakat 
nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyor-
san és biztosan tudjanak számolni. Számolástanítás az I. 
osztály részére 1 P 20 fill., a I I , I I I , IV., V—VI. osztá-
lyokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az egyes füzetek 
árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénz-
tári csekkszámlára beküldi, annak a szerző a kívánt köny-
vet bérmentesen megküldi. (404) 

ELLÁTÁSÉRT helyettesítene, nevelőnek elmenne 
Gyói Elek ref. kántortanító, Tiszasas, Szolnok megye. 
(516.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, PIANINŐT, HARM6-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak Mendöl Ernőné. 

CSERÉLEK Szeged tőszomszédságából, húsz tanerős 
belterületi állami iskolától bárhová, a legkisebb helyre 
is, pormentes, erdős vidékre. Naponkint 8 vonat- és 3 
autóbuszjárat Szegedre, gyermekek otthonról egyetemre, 
középiskolákba, szakiskolákba járathatók. Polgári fiú- és 
leányiskola helyben. Kertész János, Kistelek. (502.) 

Angster József és Fia 
orgonái és harmóniumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak 1 Fizetési kedvezmények 1 
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ZONGORÁK. PIANINÓK, harmóniumok legolcsóbban, 
fizetéskedvezmény. Tipóld Péter zongorakészítő, Buda-
pest, Rákóczi-út 61. (477.) 

DUNAMENTI, erdős, szép vidékről, nagyközségből 
cserélnék áll. tanítónővel Budapest környékére, vagy vá-
ros közelébe. „Esztergom megye" jeligére kiadóhivatalba. 
(517.) . 

KÖZÉPISKOLÁVAL bíró dunántúli nagyközségben, 
erdős hegyvidéken lakó óvónő cserélne alföldivel. Cím: 
Burgernó Deli Jolán, Sümeg. (519.) 

G e r s t e n e n g s t József 
orgonaépitő 

Budapest VI, Lőportár»u. 14/b. 
Tele fonh ívó : 16—8—40. 

Ú j o r g o n á k készí tését , va l amin t á tép í . 
tés t , hangolást , homlokza t s ípok készí» 
iését szakszerű és művészi kivi te lben 
vál lal ja a l eg ju tányosabb á rak mel le t t . 

IIAZITANITŐNÖT keresek pusztára, II. polg. taní-
tására. Fényképes a j án la to t kérek Hegyhátmaróci Bér-
gazdaság, Egyházaskozár. (512.) 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK c. könyvemet 80 f posta-
bélyeg ellenében bérmentve küldöm a megrendelőknek. 
Sopron, Felföldi János polg. iskolai igazgató. (515.) 

RIGLER JÓZSEF EDE 
PAPIRNEMU RESZVENYTARSASAG 

BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 

Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön» 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt» 
mányú rajztáblák, háromszögek és vonal» 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

LUKÁCS ANTAL 
ÓRÁK, ÉKSZEREK 

valódi ezüst evőkészletek és dísztárgyak. 
N a g y v á l a s z t é k , fizetési kedvezmény. 

Budapest IV, Petőfi Sándor>utca 17. Telefon : 88=0=92 

A m. kir. vallás» és közoktatás» 
ügyi minisztérium által hivatalból 
rendszeresített hármasbeosztású 

ÉRTESÍTŐ 
KÖNYVECSKE 

BOLTI ÁRA 24 FILLÉR 

Közvetlen rendelés esetén 25% 

engedmény (egy példány tehát 

18 f i l l é r ! ) és minden rendelt 

10 példány után 1 ingyenpéldány 

a szegény tanulóknak. 

Kérjükamegrendeléstmármost fele 
adni, hogy idejében szállíthassunk. 

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. SZAM 
GÓLYA VÁR 

SZLEZAK 
h a r a n g -
öntő-
m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepán»u. 

80. szám 

Saját házában 

RAFAEL 
K É S Z Í T : 

új harango» 
kat, harang» 
vaskoronákat 

és vas» 
állványokat, 

repedt haran: 
gokat újra át 
önti legjutá 

nyosabb 
árban. 

Mielő t t harangot rendel , ké r j en tő l em d í j m e n t e s kö l t ségve tés t 

BARAKOVITS JÁNOS 
m ű o r g o n a é p l t ő 

Rákospalota, Pázmány-út 72 . 

Ú J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t a l eg , 
m é r s é k e l t e b b i r o n vá l la l . 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20 «22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetet len 
kovácsolt vasból . 4 

T e l e f o n : 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bé rmen tve 
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tanító, óetn né£kuéá&Ae£i 
hivatásának legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk a tantárgyak 
tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység tervezetét részletes 
kidolgozásban, mintatanításokban. 

A Vezérkönyveket a nagyméltóságú vallás« és közoktatásügyi Miniszter Ú r 
megbízásából a legkiválóbb pedagógusok írták s az Országos Közoktatási 
Tanács felülvizsgálta. 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszállít 

ára tot t ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3— 2-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás . . 4-— 2-60 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 640 4-60 
L Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6— 6-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a I I I . osztályban 10-— 6*80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8— 7— 

10. Drozdy Gyida: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 3-20 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V—VI. o. 

számára, részletes tanmenettel ós részletesen kidolgozott minta-
tanításokkal / 7"— 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 

részletfizetésre rendelheti meg a Vezérkönyveket , 
olyként, hogy 20'— pengőt kitevő leszállított áru megrendelés esetén a 
havi részlet 2'— pengő, 20"— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százaléka! 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUMSKÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert leg jobb 

h á z - , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmóniumsraktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitíhídfőtől a második utca iobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „ H a r m o n h ö r l " . Te le fonszám: 5 1 - 6 - 5 2 , 

170. ábra. 

B Í R Ó S Á N D O R 
m i s k o l c i i g a z g a t ó - t a n í t ó , sz löjd-

t a n f o l y a m v e z e t ő 

SZLÖJD-
G Y A K O R L A T O K 

p a p í r m u n k á i 

az elemi iskola 1—VI. oszt. részére 
11.804 —932. sz. alatt engedélyezve 

Megrendelhető a szerzőnél. Miskolc, 
állami elemi iskola 

K ö n y v e k , folyóiratok l e g j o b b be-
szerzési forrása a 

KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A 

K Ö N Y V E S B O L T J A 
Budapest , IV. K o s s u t h Lajos-u. 18. 

Hirdetéseket felvesz a 

KIADÓHIVATAL 
Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 

LEDO BÉLA 
egyházi műötvös, Budapest IVv Szervita-tér 8 
Készíti az összes fémből való 

egyházi kegyszereket Aranyozás —ezüstözés 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellet; részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított elsfi magyar hangszergyár 
CTfllA /ACCCD BUDAPEST II. KERÜLET 
OlUVVAOúLn LÁNCHID-UTCAS.SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen ára jánlatot . 

Weszely Ödön 
a nagy magyar nevelő hatalmas elméleti tudásának utolsó gyakorlati műve 

A korszerű nevelés alapelvei 
A neveléstudomány rendszere. Ara fűzve 15 pengő. 

A mű 1935 augusztusában jelent meg 556 oldal terjedelemben, sok képpel, táblával 
és statisztikai adattal. 

A g y e r m e k n e v e l é s é n e k b i b l i á j a 
ez a könyv, mely egy emberöltő gazdag, tudatos megfigyeléseinek mai korhoz alkalmazott 
tanulságait tárja fel az összes nevelési problémák o lyan haladó megoldásaival, amelyek 
a megváltozott körülményekhez mély átgondolással alkalmazkodnak. 

S z ü l ő k , n e v e l ő k ö r ö k s é g e 
ez a könyv, mert WESZELY Ö D Ö N dr. azért élt, hogy nevelni tanítson. A mai nem; 
zedék is a nagy pedagógus kijelölt útját járta; ezt a kipróbált ösvényt szélesítette és 
növelte a gondolkodás elméletével és a munka gyakorlatával az. oktatás nagy mestere. 
Ez az utolsó műve örökség, a modern alapelvek, mához alkalmazott megoldások testa» 
mentuma. Nem csupán a tudás gazdagsága, hanem a gyermek jövőjének biztos hite is 
olyan útmutatás, amelyet csak a szülő szíve, a neve lő lelke mérhet kellő mértékkel. 

Tartalma: Célok és eszmények. — Az ifjúság megértése. — A nevelő hatás. — 
A képességek fejlesztése. — Az akarat nevelése. — Érzelmek nemesítése. 
— Az értelem fejlesztése. — Kultúrértékek továbbszármaztatása. — A reálisz= 
tikus értékek. — Szociális értékek. — Ideális értékek. — Hivatásra való 
nevelés. — Testi és szellemi nevelés. 

23.008. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Eichárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 21=ik számához. 

A z I S K O L Á N K Í V Ü L I N É P M Ű V E L É S 
jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül 
a legfontosabb országom 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. N e csak szép előadásokra tö reked jünk ; előadásunk elsősorban egyszerű, könnyen 

áttekinthető és közvetlen legyen s inkább megbeszéléshez hasonlítson. 
2. Előadás közben a nagyképű tudományoskodást , tudásfitogtatást kerüljük. 

LIKZT FEKEBÍC 
Irta: PAPP VIKTOR 

Liszt Ferenc, a legnagyobb magyar zene-
költő s a világ legnagyobb zongoraművésze, 
százhuszonöt esztendeje született s ötven évvel 
ezelőtt halt meg. Az összeeső két nevezetes év-
fordulóról mindenhol nagyarányú ünnepségek-
kel emlékeznek meg. Magyarország — termé-
szetesen — előljár az ünneplésben, hiszen Liszt 
Ferenc elsősorban a mienk. Itt született; régi 
magyar család gyermeke; akármerre vitte is 
dicsőséges útja, mindig hazatért pihenni; tizen-
egy egymásutáni éven át az esztendő nagy ré-
szét nálunk töltötte; i t t tanított és vezette a m. 
kir. Zeneakadémiát, mint annak első elnöke; 
országunk minden dolgát idegenben is állan-
dóan figyelte; bajunkban sokszor segített; ada-
kozott; kulturális intézménéyeket alapított; kö-
rünkben felejthetetlen emlékű hangversenye-
ket rendezett és mindezekfelett nemzeti zenénk 
valóságos apostolává vált. Faji muzsikánk ősi 
gyökereiből táplálkozva, megteremtette a ma-
gyar műzenét. Bejár ta vele egész Európát s 
megbecsülést és dicsőséget szerzett az egyszerű 
nótának. 

Jól mondja egy amerikai filozófus (Emer-
son): „Szűkös érdem az, amelyet fel lehet so-
rolni." Liszt érdemeit valóban alig lehetne fel-
sorolni. A magyar géniusz lobogó értéke ő, ki-
nek neve bevilágítja a zeneművészet egész 
horizontját. 

Rákóczi, Kossuth és Liszt nevéről ismerik 
ma is legtöbben a magyart! 

• 

Liszt Ferenc 1811 október 22:én, a sopron-
megyei Doborjánban született. A községben, 
mely most elszakított terület, szülőháza érin-
tetlenül áll, de falán a magyar emléktáblát be-
meszelték. Hasztalan, mert Liszt magyar szel-
lemét az erőszak nem változtathatja meg. 
„Hírhedett zenésze a világnak" — amint Lisz-
tet Vörösmarty ódájában nevezte —, tőlünk el 
nem orozható. Újabban is tagadják idegenek 
Liszt Ferenc magyarságát, de mindéi csupán 
átlátszó politikai fondorkodás. Liszt magyar! 

Li6zt a mienk!, senki sem veheti el tőlünk! A 
komoly tudomány ezt a kérdést már rég le-
zárta. 

Liszt Ádám, Ferenc atyja, gazdatiszt volt az 
Esterházy hercegeknél. Anyja, Láger Anna, 
osztrák nő. Liszt apja jó muzsikus. A kis Liszt 
a szülőházban emelkedett zenei környezetben 
nőtt fel. Első tanítója édesapja volt. Hamarább 
ismerte a gyermek a kottát, mint a betűt. A 
csodagyermek kilencéves korában lépett elő-
ször nyilvánosság elé, Sopronban. Néhány hét-
tel később Pozsonyban is hangversenyt adott, 
mindkét helyen emlékezetes sikerrel. A po-
zsonyi koncert után magyar főurak évi hat-
száz forint ösztöndíjat biztosítottak neki, hogy 
tanulmányait folytathassa. Atyja Bécsbe vitte 
fiát, ahol Czerny Károly, Beethoven hírneves 
volt növendéke, tanította zongorára, elméletre 
pedig Salieri Antonio, korának egyik legna-
gyobb zenei tekintélye. A kis Liszt Bécsben 
csakhamar hírnévre tett szert, úgyhogy a nagy 
Beethoven is elment egyik hangversenyére s 
játékán fellelkesülve, a gyermeket homlokon 
csókolta. Ez a kitüntetés emelte pályáján mind 
feljebb és feljebb a zseniális fiút. Liszt Ádám 
gyermekét további kiképzésre Francia- és An-
golországba akarta vinni. Előbb Pestre hozta, 
hogy hazájától elbúcsúzzék. Négy rendkívüli 
sikerű pesti hangverseny emlékével állított be 
a fiú Párizsba, de az ottani nagyhírű konzerva-
tóriumba nem vették fel, mert idegen állam-
polgár volt. Zongoratanárra nem volt már 
szüksége, olyan készséget hozott magával Bécs-
ből s elméletre két kiváló francia konzervató-
riumi tanár tanította. Közben a fiatal fiú mind 
nagyobb és nagyobb sikerrel rendezte hang-
versenyeit Párizsban. A francia főváros leg-
előkelőbb szalonjainak csakhamar kedvencévé 
vált a „kis Litz", — amint akkoriban őt Párizs-
ban nevezték. Hangversenyezni kétszer is át-
ment Londonba s meglátogatta a nagyobb 
franciaországi városokat. Mindenütt feltűnő 
siker. Művészkörútja alatt édesatyja váratla-
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nul meghalt, ami az i f j ú művészt a r ra kész-
tette, hogy visszatérjen Párizsba s édesanyjá-
ról gondoskodjék. Ezér t zongoraleckéket adott 
s nagyon megbecsült és igen keresett zenetaní-
tóvá vált. Egész n a p tanított és folyton tanult . 
De nemcsak zenét, hanem filozófiát, irodalmat, 
műtörténetet. Ha ta lmas tudásszomja és zseni-
álisan előretörő szelleme Franciaország leg-
nagyobb szellemeivel hozta érintkezésbe. Pá-
rizs vezető egyéniségei ba rá t j a ivá lettek. Így 
— hogy csak a muzsikusokat említsük —, 
Chopin és Berlioz. Akkor tá j t Paganini tartotta 
lázban Párizst. Meghal lgat ta koncer t jé t s azon 
fellelkesülve, elhatározta, hogy a zongora Pa-
gan in i je lesz. Hónapokig bezárkózott a laká-
sába, tanult és tanul t s mikor ismét pódiumra 
áll, tényleg a zongora Paganini jeként üdvözli 
őt Pár izs és nemsokára egész Európa. 

Liszt fiatalkori pár izs i idejéből a művész két 
jellegzetes vonására kell rámuta tnunk. Az 
egyik: rajongó romant ikus lelkülete, mely 
néha szertelen vallásos kilengésekbe is átcsa-
pot t s a másik: a szerelem. 

Liszt egész életén á t nagyon vallásos ember 
volt. Hithű, istenfélő katolikus. Nem egyszer 
a k a r t a tisztán Isten szolgálatára szentelni éle-
tét. Tizenhétéves korában Párizsban már be 
aka r t lépni a papi rendbe. Ekkor édesanyja te-
rel te vissza a művészethez. Élete későbbi fo-
lyamán Rómában belépett az alsóbb papi 
rendbe, sok ideig reverendát viselt, sőt „Liszt-
abbé" közeledve ötvenedik évéhez, Pesten a fe-
rencrendi szerzetesek „confrater"-e lett. Öre-
gebb napjaiban a tiszteletbeli kanonoki címet 
is megkapta. Ez az egyházszolgálati külsőség 
nála lényegbeli, lelki szükségletet takar t , amit 
tündöklő magasságban mutat egyházi szerze-
ményeinek sokasága és magasztossága. A dús-
gazdag egyházi zeneművészet kevés olyan 
nagy nevet ismer, min t a Liszté. A templomok 
zenéjében is úttörőként tiszteljük őt. 

Csapongó, regényes lelke a szerelemből is 
kivette a részét. Első nagy szerelme egy fran-
cia grófkisasszony volt, akit nem adtak hozzá 
feleségül. Megrázkódtató, keserű csalódás. Az 
i f jú , lángoló és megalázott szív csaknem bele-
pusztult . Aztán jöt t d'Agoult grófné, Párizs 
legszebb szőke asszonya, aki fér jét és gyerme-
keit elhagyta érte s tizenöt évig élt oldala mel-
lett. Három gyermekük született: Blandine, 
Cosima és Dániel. Blandine egy f rancia mi-
niszter felesége let t ; Cosima — zenetörténeti 
nagy név, előbb Bülow, a kiváló német zon-
goraművész és karmester felesége, később 
W a g n e r Richárdné. Rendkívüli képességekkel 
megáldott asszony, a bayreuthi „Ünnepi játé-
kok" egyik megalapí tója és fé r je halála után 
vezére. A fiú Dániel, húszéves korában tüdő-
bajban meghalt. Dániel jól tudott magyarul, 
lelkesen szavalta (Munkácsy Mihály előtt is) 
a „Talpra magyar"-t. 

Liszt életében a ha rmadik nagy szerepet vivő 
nő: Sayn-Wittgenstein Karolin orosz hercegnő 
volt. Szép, érdekes, művelt , dúsgazdag orosz fő-
rangú asszony, aki különváltan élt a férjétől. 
Mély és nagy szerelem egyesítette ezt a két 
rendkívüli embert, akik, bármennyire is töre-
kedtek rá, sohasem törvényesíthették bensősé-
ges vonzalmukat, mer t az orosz egyházi törvé-
nyek azt megakadályozták. Mégsem hagyták el 
egymást . Sírig egymásnak éltek, bár öreg ko-
rukban viszonyuk természetszerűleg lanyhult. 
A hercegnő érdeme, hogy Liszt az ő ösztönzésére 

fordult a zeneköltészet felé s ajándékozta meg 
a világot halhatat lan művekkel. 

Liszt tizenkétéves korától huszonnyolcéves 
Koráig nem látta hazáját . Párizsban, Genfben és 
Olaszországban élt. Olaszországban a lapokból 
olvasta az 1838. évi pesti nagy árvízről szóló 
gyászos hírt . A csapás szíven ütötte. Rögtön 
ú t ra kelt, hogy honfi társain segítsen. Útközben 
jótékonycélú hangversenyeivel hatalmas össze-
get gyűj tö t t össze az árvízkárosultaknak. 

1839 decemberének végén, huszonnyolcéves ko-
rában jött először haza. Széchenyi István a pesti 
Dunaparton lelkes beszéddel fogadta a világhírű 
magyart . A Nemzeti Színház színpadán, fényes 
hangverseny keretében, előkelő magyar küldött-
ség díszkardot adott át neki a lovagiasság, 
emberi és művészi nagyság jelképeként. Hang-
versenyt hangverseny, ünneplést ünneplés köve-
tett. Csupa diadal minden lépése. A nemzet ösz-
tönös megérzéssel kar jába és szívébe zárta nagy 
fiát . Pest városa díszpolgárává választotta és 
Liszt nem fogyott ki a jótékonykodásból, me-
lyek közül kiemeljük, hogy a Nemzeti Zenede 
létesítésére nagy alapítványt tett. 

Pesti időzése u tán folytatta a világban dicső-
séges művészkörútjai t , melyek során Berlinben 
ünnepeltetése hihetetlen arányokat öltött. Az 
i f j ú s á g vezetésével vagy harmincezer ember 
ha t fehér lótól vont hintóban és pompás diadal-
menetben kísérte ki a pályaudvarra . Az ünnep-
lést a császár egész családjával pa lo tá ja erké-
lyéről nézte. 

Liszt 1846-ban újból Magyarországon já r t s 
ismét rendkívüli ünnepeltetésben volt része. 

1842-től a weimári nagyherceg udvar i karmes-
teri állását is ellátta. Mikor a virtuóz-pálya 
dicsőségébe belefáradt, Goethe városába, Wei-
márba vonult vissza és ott olyan művészeti s 
irodalmi életet teremtett, melyre ir igykedve né-
zett Európa. Weimárban bontakozott ki lelkéből 
a zeneköltő, az alkotóművész. I t t olyan kották 
születtek meg, melyek a zeneművészet leg-
nagyobb mesterműveinek sorában állanak. 

A Liszt és hazája közti kapcsolat egyébként a 
weimári zeneélet fénykorában sem szűnt meg. 
Az esztergomi székesegyház felszentelésére itt 
í r t a meg Esztergomi Misé-jét. Később Rómában 
befejezi másik nagy magyar művét, a Szent Er-
zsébet legendájá-t, melynek első bemutatójá t a 
Nemzeti Zenede alapításának negyedszázados 
évfordulóján tartot t ünnepségeken (1865) ő 
maga vezényelte a pesti Vigadóban. Egy év 
múlva megír ta a magyar király megkoronázta-
tására a Koronázási Magyar Misé-1 s időköz-
ben legnagyobbszabású művét, a Krisztus-ora-
tóriumot. 

Róma, Weimár s később Budapest közt osz-
totta meg életét a mester. 1873-ban Budapesten 
ünnepelte a zenevilág Liszt művészi működésé-
nek félszázados jubileumát. Örökké emlékezetes 
hangversenyek zajlottak le az ünnepségek kere-
tében. Két évre rá felállították a fővárosban az 
országos m. kir. Zeneakadémiát, melynek Liszt 
elnöki tisztét töltötte be. Ettől kezdve haláláig 
a téli hónapokat nálunk töltötte. Tanított , agi-
tált, komponált és irányított . Fáradhata t lanul 
munkálkodott a magyar zeneművészet feleme-
lése és kivirágoztatása érdekében. 

örökké nyugtalan szelleme nem hagyta sokáig 
egy helyt pihenni, ö reg korában is városról-
városra járt , hogy művészeti és társadalmi kö-
telezettségeinek eleget tegyen. Bayreuthba uta-
zása közben — hova az ünnepi játékok fényének 
emelésére sietett — meghűlt, tüdőgyulladást 
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kapott s meghalt 1886 július 31-én, hetvenötéves 
korában. 

Ez Liszt Ferenc életének külső vázlata. Sok-
rétű művészegyéniségét rövid összefoglalásban 
legfeljebb érinteni lehet. 

Lisztnek, mint zeneköltőnek, legkimagaslóbb 
érdeme, hogy megteremtette a szimfonikus költe-
ményt, mellyel ú j zeneművészeti formát csa-
tolt a régiekhez. Liszt tiszteletben tartot ta a 
zeneművészet addigi eredményeit, de úttörő ve-
zérévé lett a szabad művészetnek. Csapongó 
lelke, féktelen szabadságvágya terelte rá őt a 
szimfonikus költemény megalkotására. 

Szimfonikus költeménynek nevezzük az olyan 
nagyzenekarra ír t zenei művet, melynek t á r g y a 
valamely esemény, történés, vagy jelenség zenei 
megérzékítése. A szimfonikus költemény nem 
kizárólag a zenei szép hangzás kedvéért készült, 
hanem ezen felül irodalmi, festészeti s más 
művészeti elemeket kapcsol hele a zene birodal-
mába. Például a nagy zenekar megfesti, le í r ja 
a tengert, érzékelteti a hullámok fantasztikus 
játékát, a v ihar t , a szelet, éjszakát; megérzékel-
teti a boszorkányok éjféli haláltáncát s el-
mondja Tasso-nak, a nagy olasz költőnek, szen-
vedéseit, szerelmét s megdicsőülését. Amint lát-
juk, a szimfonikus költemény meghatározott 
gondolathoz kötött zene. Mond, beszél, leír, el-
mesél valamit. Olyan zene, amelynek meghatá-
rozott p rogrammja van. Ezért nevezzük az ilyen 
zenét programmzenének is. A zenemű pro-
g rammja , a zenemű címe. Az a szó, mondat, 
vers vagy rövid magyarázó szöveg, amit a 
zeneszerző szimfonikus költeménye elé írt. En-
nek az alig százesztendős ú j zenei m ű f a j n a k 
kitalálója, megteremtője a f rancia Berlioz Hec-
tor s főként a mi Liszt Ferencünk volt. A szim-
fonikus költeménnyel Liszt felszabadította a 
zenei formákat a merevség jármából. Ez Liszt 
Ferenc legnagyobb zeneköltői érdeme! Liszt 
13 nagyszabású szimfonikus költeményt írt . Az 
ő működése óta a szimfonikus költemény a 
zeneköltészet egyik legművészibb f o r m á j á v á 
vált s a nagyzenekari művek közt ma is ve-
zető szerepet visz. 

Liszt érdeme, hogy a zenei harmóniák élet-
teljesebbek, tömörebbek, kifejezőbbek és színe-
sebbek lettek. Felszabadította a harmóniákat az 
összhangtani szabályok béklyóiból s ú j életet 
öntött a régi, megkövesedett hangzatokba. Ki-
eszelt egy olyan bámulatos akkord-sorozatot, 
mely találmánya döntő hatással volt a wagneri 
és modern harmónia-rendszer kialakulására. 

Ö teremtette meg a legnemesebb zongora-
stílust, vagyis előadási módot, mellyel két év-
század uralkodó hangszerét, a zongorát, a leg-
magasabb színvonalra emelte. Olyan zongora-
művésze, mint amilyen Liszt Ferenc volt, nem 
lesz a világnak. 

Liszt karmesteri működése előtt is tisztelettel 
kell meghajolni. Wagner, Berlioz, Saint-Saens 
és annyi más zeneköltő műveit ő vitte bele a 
köztudatba. A tehetségeknek ú t já t egyengette, 
harcolt értük és a muzsikusok megszámlálha-
tatlan sokaságát segélyezte. Ezek közül csak 
egyre utalunk. Mikor Wagner Richárd a 
bayreuthi ünnepi játékokat megnyitotta, hét-
száz vendég jelenlétében így fejezte be emlékeze-
tes beszédét: ,Jtt van az a férfi, aki legelsőnek 
állott mellém hitével akkor, amikor még senki 
sem tudott rólam, aki nélkül önök talán soha 
egyetlen hangnyi zenémet sem hallották volna, 
az én drága barátom: Liszt Ferenc." 

Liszt Ferenc, az ember, rendkívüli volt! Min-
den' kortársánál nagyobb s több nemzedék min-
den nagy f iánál tündöklőbb. Köteteket í r tak 
emberi kiválóságairól. Most csak két kor társá t 
idézzük. Teleki Sándor gróf, a nagynevű ma-
gyar úr, apjának ezt í r t a 1843 március 18-án 
kelt levelében: „Több levelemben ír ék még 
tavaly Liszt Ferenc hazánkfiáról, Európa egyik 
legnagyobb s legnevezetesebb génijéről... Vele 
lenni, vele társalogni, társaságában utazhatni 
csak annak lehet képzete, ki vele van s ki sze-
rencsés őt közelebbről ismerni. Nem szükséges 
őt nekem magasztalni, nagyobb ő, mintsem az 
én igénytelen tollam az ő díszére valamit te-
hetne... Ne gondoljátok, kedves szülőim, hogy 
ő csak muzsikus, vagy compositeur: ez leg-
kevésbbé... ö genie, tudós, úr, chevalier, szó-
val férfi, kinek szíve, lelke, esze helyt áll: mű-
vész a koncerten, tudós a doktori széken, úr a 
szalonban s mi legtöbb: barátja, hű barátja a 
barátjának." 

„A művészi nagyság és emberi jóság egyesü-
lése egy rendkívüli egyéniségben — mondta 
Apponyi Albert gróf — csakugyan isteni él-
mény! Jobb, önzetlenebb, nobilisabb emberrel, 
mint Liszt Ferenc, nem találkoztam. Hálásak 
lehetünk a Mindenhatónak, hogy ő köztünk, 
magyarok közt született." 

* 

Liszt Ferenc magyarságának bizonyítékai kö-
zül kell még néhányat felsorakoztatnunk. 

Liszt leveleit, í rása i t úgy kell tekintenünk, 
mint Liszt sa já t szavait, melyekkel vitába 
szállni céltalan. A rég kiadott nyolc kötetnyi 
Liszt-levélben, az azóta megjelent ú jabb köte-
tekben s az egyre növekvő, jórészt kiadatlan 
Liszt-levelezésben egyetlen helyet se muta t 
senki, ahol Liszt magát franciának, németnek, 
vagy olasznak vallaná. Szedjünk ki a levelek 
közül néhányat : 

Liszt Ferencnek 1838-ban, mikor olaszországi 
diadalait arat ta , Velencében egy német ú j ság 
akadt kezébe. Ez az ú j s á g részletesen leír ta a 
romboló árvizet, mely Pest városát tönkretette. 
Liszt Ferenc Lambert Massardhoz intézett gyö-
nyörű levelében maga í r ta le, milyen hihetetlen 
hatást gyakorolt reá ez az újságcikk. „Ez az 
árvíz — úgymond — visszavitte lelkemet a 
múltba s kimondhatatlan örömömre gyermek-
korom minden emlékét megtaláltam. És legyőz-
hetetlen vágyakozás támadt bennem segíteni 
Pest városának l akó in . . . Most már tudom, 
hogy mi a haza!... Láttam (lelkemben) Ma-
gyarországot, ezt a szép országot, mely annyi 
nemes és jó gyermeket táplál. Láttam hazámat; 
mert én is a régi s erős nemzethez tartozom, 
én is az ősi népnek fia vagyok. Ó, szép, messze-
fekvő hazám, ó, ismeretlen barátaim, véreim-
nek családi! — ínségkiáltástok ismét hozzátok 
vezérelt. Szívem elfogódott, szégyenemben le-
ha j t ám fejemet, mert igazi hazámat oly sokáig 
elfeledtem." 

Festetics Leó gróf, aki jó ismerőse volt Liszt-
nek, ez alkalommal h ív ta őt Pestre. A művész 
1839 november 24-én válaszolt levelére s kilá-
tásba helyezte látogatását. „December 18—22-e 
közt — í r j a — megérkezem; kissé megöregedve, 
érettebben és — ha szabad így kifejeznem ma-
gamat — művészileg kidolgozottadban jövök 
Önhöz. Remélem, megtartot t jó emlékezetében és 
továbbra is számíthatok nekem oly igen becses 
bará tságára! Milyen örömmel, mily mélységes 
boldogsággal tölt el az a gondolat, hogy 
viszontlátom hazámat s kiveszem részemet ab-
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ból a sok és élénk rokonszenvből, melyre kóbor 
életem sem tett soha érdemtelenné. Mennyi* ér-
zés, mennyi izgalom tölti el lelkemet! Lemondok 
arról, kedves grófom, hogy mindezt szavakkal 
is kifejezhessem; mert érzem, hogy képtelen 
volnék reá! Elég annyit tudnia, hogy a hon-
szeretet, az én lovagias és nagy nemzetem iránt 
való ragaszkodásom fáklyája élénk lánggal 
lobog még mindig szívem legrejtettebb zugá-
ban! H a szerencsétlenségemre a látszat jelenleg 
nem is igazolja szavaimat, sohasem feledem, 
mennyi hálával s szeretettel tartozom ha-
zámnak." 

1847 január 4—16 Jassyból Seidlitz báróhoz 
í r t levelében ezeket olvassuk: „Az összes most 
élő művész közt én vagyok az egyedüli, aki 
büszke hazáját méltán büszkeséggel va l lha t ja . 
Amíg mások a mindinkább takarékosabb kö-
zönség sekély vizein küzködnek, addig én sza-
badon vitorlázom előre egy nagy nemzet sza-
bad tengerén. Sarkcsillagom legyen, hogy Ma-
gyarország majdan büszkén mutasson reám!" 

Zürichből 1856 november 21-én Erkel Ferenc-
hez küldött leveléből vesszük ezeket a sorokat: 
„A napokban szülési előérzeteket okozott az a 
szimfonikus költemény, mely a „Hungária" 
folytatása lenne s amelynek indítékát és fő-
motívumát az Ön szép imájában, a Himnusz-
ban (amely oly nagyon a szívemhez nőtt) nyer-
tem." ... 

1856 nyarán ismét itthon volt Liszt, hogy 
„Esztergomi misé"-jét dir igálja. Pesten az „An-
gol királynő"-ben lakott, ahonnan a megérke-
zése utáni napon levelet ír t Sayn-Wittgenstein 
Karol ina hercegnőnek. Ebben ta lá l juk a követ-
kező mondatot: „Sehol másut t nem találom 
pá r j á t a magyar viszonyoknak s e f a j jellemé-
nek, aminek lá t tá ra megelevenednek lelkem-
ben a gyermekkor emlékei, amiket érintetlenül 
megőrzött bennem a szívnek az a bizonyos ér-
zése, mely nem egyéb, mint Magyarország 
iránti hazafiúi szeretetem"... 

A Zeneakadémia megalapítási ügyével kap-
csolatban 1873 m á j u s 7-én Weimarból bará t j á -
nak, Áugusz Antal bárónak í r t levelében ezt 
olvassuk: „Rendkívül kellemesen érintett 
S imonffy képviselőnek 20 a r any pályadí ja , 
melyet a legjobb magyar stílusú zenemű szer-
zője nyerhet el. Ezzel helyes hangsúlyozást 
nyer a Zeneakadémia nemzeti fundamentuma. 
A magyar népdal ápolására és fejlesztésére 
külön osztályt kellene létesíteni. Engedjék meg 
nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnála-
tos járat lanságom mellett is bölcsömtől síro-

mig szivemben és elmémben magyar maradjak 
és ennek folytán komolyan óhajtom a magyar 
zene kultuszának előmozdítását." 

1873 november 8-án világraszóló ünnepségek 
keretében rendezte meg Budapest székesfővá-
ros Liszt 50 éves művészi jubileumát. Az ünne-
pelt az üdvözlésekre mélyen meghatódva, hálá-
ját ezekkel az egyszerű szavakkal fejezte ki : 
„Önöké vagyok — tehetségem az önöké —, én 
pedig Magyarországé vagyok, amíg élek!" 

Liszt Ferenc fen költ a l ak já t leghatásosabban 
akkor idézzük, ha zenéjén keresztül szólaltat-
juk meg őt. (Itt bemutatást lehet adni Liszt Fe-
rencnek grammofónlemezre felvett műveiből, 
ügyelve a r ra , hogy — ha a körülmények meg-
engedik — a legjellegzetesebbeket válasszuk ki.) 

Liszt húsz magyar zongorarapszódiát ír t , me-
lyek közül tizenkilenc a zongorairodalom leg-
többet játszott műve. (Egy rapszódia kiadat-
lan.) Nyolcvan esztendőn á t az öt világrész 
hangversenyein találkozunk velük. Rendkívüli 
szolgálatot te t t Liszt hazájának, mikor a ma-
gyar népi és népies dallamokat, dalokat, nótá-
kat zseniális művészetével átvit te zongorára 
s megteremtette belőlük a művészi, faji, ma-
gyar muzsikát. Liszt a rapszódiákban nem 
akart mást, mint magyar dalokat, népdalokat, 
ősi táncmuzsikát és újabbkeletű csárdásokat 
zongorára át tenni s számukra polgárjogot biz-
tosítani a hangversenyműsorokon, amit a vi lág 
legszebb népzenéje, a magyar , méltán megérde-
mel. A zongorarapszódiák a mult század dere-
kán keletkeztek. „A zongorakirály" állandóan 
műsorán ta r to t ta őket s olyan sikerrel hor-
dozta végig Európán, amilyenben népzene 
azóta sem részesült. 

A zongorarapszódiák közül hatot Liszt Fe-
renc átvi t t zenekarra. Az I. zenekari rapszódia 
például az ismert, édesbús, magyar nótával , 
a Magasan repül a daru, szépen szól kezdetű 
dallammal indul. Az igen gyors menetű rész 
Szederinda buj, buj kezdetű nóta feldolgozása. 
Efölött a rész fölött Liszt kéziratában ezt a 
megjegyzést t a lá l juk : „Kiltói csárdás." A szá-
guldó befejező rész dal lama „Úgy ég a tűz, ha 
lobog" kezdetű népdal. Az egész pedig csillo-
góan művészi kivirágoztatása a szerény ma-
gyar nótának. 

Hallgassuk Liszt Ferenc zenéjét nemzeti büsz-
keséggel és nagy szelleméhez szálló, örök, ma-
gyar hálával. 
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T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

T7 L Ö F I Z E T É S egész évre 9-60 P , negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 5 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4-106/1930. V I I I . d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési dij az 
állami-, községi-, társulati-, magán és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

T T I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P, »/« oldal 85 P. 1U oldal 50 P , 
'/« oldal 30 P. A hirdetési dijak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

HÓM4K BÁL1IT KULTl§K?IIi\IHKT£R 
LÁTOGATÁSA LEKG¥£LOICSZÁGBiI 

A magyar tanítóságnak minden szépre, jóra 
és nemesre rezonáló lelke bizonyára íigyelem-
niel kísérte Hóman Bálint kultuszminiszter 
lengyelországi ú t j á t s leste, vár ta azokat a ha-
tásokat, melyeket a magyar ku l tú ra legfőbb 
vezetőjének látogatása a magyarbará t lengyel 
nép lelkéből kivált. Mi nemcsak a krónikás 
szerepét k ívánjuk betölteni akkor, mikor kul-
tuszminiszterünk lengyelországi ú t járól , annak 
mozzanatairól beszámolunk, hanem az esemé-
nyekben rejlő s az ünneplések keretében ki-
fejezésre jutot t értékes nevelői gondolatokat 
is meg kívánjuk rögzíteni azért, hogy azokat 
a magyar tanítóság nevelői m u n k á j a közben 
felhasználhassa s a lengyel-magyar barátság 
meleg érzését az iskolán át a magya r nemzet 
lelkébe átvigye, mélyítse. 

Minket magyar tanítókat a legnagyobb 
örömmel tölt el az a tudat, hogy kultusz-
miniszterünknek lengyel földön való rövid 
tartózkodása alatt a lengyel-magyar barátság 
sorozatos és tüntető ünnepléssé szélesedett. 
A lengyel nép a magyar ku l túrá t képviselő 
nagy történettudós ós hivatalos személyiség 
szeretetteljes fogadtatásaival és ünneplésével 
ismét tanújelét adta annak a meleg baráti érzé-
sének, amely évszázadok óta kapcsolja össze a 
két nemzetet. Az ünneplések minden mozzana-
tából kiérezhető volt, hogy a lengyelországi 
magyar napok alat t a két nemzet ku l tú rá ja és 
sorsközössége ta r to t t szívélyes, őszinte és me-
leg barát i találkozót. 

Azt a meleg fogadtatás t és ünneplést, amely-
ben kultuszminiszterünknek Lengyelországban 
része volt, viszonozzuk mi is igaz magyar sze-
retettel és barátsággal . Keltsük fel és ápoljuk 
a reánk bízott jövő nemzedék lelkében a len-
gyel nemzet iránti szeretetet, barátságot és azt 
az igaz, őszinte ragaszkodást, amely testvérré 
ava t j a a lengyel és a magyar nemzet fiait. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter és kísérete lengyelországi ú t j ának főbb 
mozzanatai a következők voltak: 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter Szily Ká lmán ál lamti tkár , Villani La-
jos báró követségi tanácsos és Terbócz Miklós 
dr. miniszteri osztálytanácsos kíséretében no-
vember hó 3-án reggel Varsóba utazott. A mi-
niszter búcsúztatására a pályaudvaron meg-
jelentek: Lepkoivski Szaniszló lengyel követ, 
Micielski Kázmér gróf követségi t i tkár kísére-
tében, továbbá Wlassics Gyula báró helyettes 
államtitkár, Jalsoviczky Károly , Madarász Ist-
ván miniszteri osztályfőnökök, vitéz Haász Ala-
dár, Bernáth Géza és Fülei-Szántó Endre mi-
niszteri tanácsosok, Molnár Endre, Hcrtelendy 
Jenő, Kultsár I s tván és Eyssen Tibor miniszteri 
osztálytanácsosok és Palkovics Pál, a miniszter 
t i tkára. A gyorsvonat a jelenvoltak lelkes éljen-
zése közben hagy ta el a Nyugat i pályaudvart . 

Hóman Bál in t kultuszminisztert és kíséretét 
vasárnap délután Zebrzidowici lengyel határ-
állomáson a lengyel kultuszminisztérium kép-
viseletében Zdrojewski J enő miniszteri tanácsos 
fogadta. Hóman kultuszminiszter elé utazot t 
Divéky Ador ján tanár is. A határtól a lengyel 
fővárosig a miniszter és kísérete szalónkocsin 
tették meg az utat . 

A varsói pályaudvaron a lengyel kultusz-
miniszter képviseletében Chilynski Konstant in 
tanár, a lengyel külügyminisztérium képvise-
letében Kobylanski Tádé követségi tanácsos, a 
lengyel külügyminisztér ium politikai osztályá-
nak vezetője, továbbá Hóry András varsói ma-
gyar követ fogadta. Megjelent a fogadáson a 
magyar követség személyzete, a lengyel kultusz-
minisztérium osztályainak vezetői, élükön Zon-
gollowicz Broniszláv ál lamti tkárral , a Pil-
sudskiról elnevezett varsói egyetem képviselői, 
a varsói magyar-lengyel egyesület vezetősége 
és a magyar kolónia tagjai , akik a minisztert 
lelkes „Éljen!" kiáltással üdvözölték. A rend-
kívül meleg fogadtatás u tán Hóman kultusz-
miniszter kíséretével az Európa-szállóba haj-
tatott. 

A vasárnap megjelent vidéki és fővárosi len-
gyel lapok részletesen ismertették Hóman kul-
tuszminiszter lengyelországi p rogrammjá t s 

E M I M m t ó 
SZEGED. 

FOLYÓIRATOK 
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fényképek kapcsán a miniszter életrajzát . Me-
leg szavakkal emelték ki a magyar kultusz-
miniszter nagy tudományos múlt já t , hangsú-
lyozva lengyelbarát érzelmeit. 

A krakói I lh is t rowany K u r j e r Oodzienny kö-
zölte Hóman Bál in t kultuszminiszternek „Len-
gyelország és Magyarország mint a nyugati 
kultúra védőbástyái" című cikkét, amely rész-
letesen ismertette a magyar-lengyel történelmi 
kapcsolatokat. Párhuzamot von a két nemzet 
története között, amelynek annyi közös vonása 
van. Mindkét nemzet a keleti barbár betörések 
ellen védte a nyugat i keresztény kul túrá t , 
melynek védelmében sokszor véreztek és ha 
ba jba kerültek, egymást mindig kölcsönösen 
segítették. Jelenleg is fennáll ez a történelmi 
alapokon nyugvó barátság, amelyet a kul turá-
lis kapcsolatok kimélyítésével kell megerősíteni. 

Valamennyi hétfői reggeli lengyel lap az első 
oldalon részletesen leírta a kultuszminiszter 
Varsóba érkezését, a fogadás meleg külsőségeit, 
megemlékezve a miniszter budapesti búcsúzta-
tásáról is. Kiemelték, hogy a magya r kultusz-
minisztert milyen lelkes ováció fogadta a var-
sói pályaudvaron. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter hétfőn reggel Chylinski lengyel köz-
oktatásügyi miniszter és Hóry András varsói 
magya r követ kíséretében meglátogat ta a Bá-
thory-gimnáziumot. A miniszter megérkezése-
kor a zenekar a magyar és a lengyel himnuszt, 
ma jd a Pilsudski-indulót játszotta. A gimná-
zium igazgatója meleg szavakkal üdvözölte a 
minisztert. Hóman Bálint meghatott szavakkal 
mondott köszönetet a meleg fogadtatásér t és 
többek között a következőket mondotta: 

— Mint magyar embernek, nehéz visszafojta-
nom a könnyeket, ha Báthory Is tván szobrát 
lá tom és a magyar Himnuszt hallom. 

A miniszter ezután látogatást tett a gimná-
zium egyes osztályaiban. Az egyik osztályban 
éppen földrajzóra volt és az egyik diák elő-
adást tartot t Magyarország földrajzi helyzeté-
ről, Szent Is tván és Nagy La jos Magyarorszá-
gáról és ismertette a tr ianoni határozatokat . 
A tanterem magyaros motívumokkal volt dí-
szítve. A pódiumra á rva lányha ja t helyeztek. 
A gödöllői dzsemboriról hozott gyűrűkbe fog-
lalva magyar nemzetiszínű szalagok és zászlók 
voltak láthatók. A fa lakat magyar vonatkozású 
képek díszítették. Az egyik teremben a kor-
mányzó arcképe függöt t a falon és egy diák 
lelkes szavakkal magyarázta társa inak Hor thy 
Miklós nagy érdemeit. Az épület megtekintése 
u tán a díszteremben az anyák bizottsága nevé-
ben üdvözölte a bizottság vezető t ag ja a mi-
nisztert és hata lmas virágcsokrot nyúj to t t át 
neki. A miniszter azután virágcsokrot helyezett 
el a Báthory-szobor talapzatán. Az i f júság el-
énekelte a gimnázium dalát, egy kisebb ének-
kar pedig magyar dalt adott elő magyar nyel-
ven. 

Hóman miniszter és kísérete ezután megjelent 
Chylinski lengyel közoktatásügyi miniszternél, 
aki a miniszternek és Szily á l lamti tkárnak át-
nyú j to t t a a Polonia Rest i tuta Rend nagyszalag-

ját, Terbócz Miklós miniszteri t i tkárnak a rend 
parancsnoki keresztjét és báró Villani Lajos 
külügyminiszteri tanácsosnak a rend arany-
keresztjét. Ezután Hóman Bálint ad ta át Chy-
linski lengyel miniszternek az I. osztályú Ma-
gyar Érdemkeresztet. 

Déli egy órakor lélekemelő ünnepség folyt le 
a varsói Pilsudski-téren, ahol Hóman miniszter 
koszorút helyezett el a névtelen hős emlék-
művén. Az ünnepségre díszszázadot vezényel-
tek ki s a katonazene a magyar Himnuszt ját-
szotta. 

Utána gróf Szembek külügyi ál lamti tkár , volt 
budapesti lengyel követ adott ebédet a magyar 
miniszter és kísérete tiszteletére. 

d é l u t á n ünnepélyes keretek között a lengye) 
köz-, tá rsadalmi és tudományos élet igen nagy-
számú képviselőjének jelenlétében nyi to t ta meg 
Hóman Bálint a Varsói Magyar Intézetet, ame-
lyet a tudományos társaság palo tá jában he-
lyeztek el. Sierpinski Vaclav egyetemi tanár 
üdvözlő szavaira Hóman miniszter a következő 
lat innyelvű beszédet mondta: 

— A magyar nemzet nehéz megpróbáltatások 
után új utakon járva igyekszik szebb és boldo-
gabb jövőjét megalapozni. S e jövő alapját, a 
nemzeti fejlődés legfőbb biztosítékát a szellemi 
műveltség színvonalának fenntartásában és a 
műveltség gyarapításában látja. Ezeréves tör-
ténetünk szellemének és folyamának megfele-
lően keressük e törekvésünkben a latin-keresz-
tény közösségbe tartozó más nemzetek kultúrá-
jával való együttműködés útját és módját, mert 
a nemzetek barátságának egyedül biztos alapja 
a szellemi javak folytonos és állandó cseréje, 
a művelő és közös bázisának biztosítása. Ez a 
meggyőződés vezette a magyar királyi kor-
mányt, amikor a baráti lengyel nemzet főváro-
sában magyar intézetet és könyvtárat létesített, 
hogy a lengyel ifjúság megismerhesse a ma-
gyar kultúrát és a magyar életet. 

A miniszter ezután megnyitottnak nyilvání-
totta az intézetet, amelynek a magyar-lengyel 
kulturál is kapcsolatok kimélyítése terén való 
nagy feladatairól Divéki Adorján egyetemi ta-
nár, az intézet vezetője tar to t t érdekes előadást. 
Szlagovski varsói püspök megáldotta az inté-
zetet, amelynek falai t csupa magyar vonatko-
zású fes tmény díszíti. A lengyel tudósok nagy 
elismeréssel nyilatkoztak az intézet könyvtárá-
nak változatos anyagáról. 

Chylinski lengyel közoktatásügyi miniszter 
hétfőn Hóman Bál int tiszteletére estebédet 
adott, amelyen sok előkelőség vett részt. Chy-
linski miniszter pohárköszöntőt mondott, amely-
ben hangsúlyozta, hogy a lengyel-magyar kul-
turális egyezmény a két ország hagyományos 
bará tságának és együttműködésének következ-
ménye és biztosítéka. A miniszter végül Horthy 
Miklós kormányzóra, m a j d Magyarországra és 
Hóman Bál in t kultuszminiszterre ür í te t te po-
harát. 

Az üdvözlésre Hóman Bálint elmondotta, 
hogy mint történetíró is hitet tett a lengyel-
magyar bará tság értékéről és most, mint a 
magyar kul túrpoli t ika vezetője, ennek a barát-
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ságnak szilárdságáról tesz tanúságot. Beszéde 
végén lengyel nyelven éltette a minisztert és 
Lengyelországot. 

Kedden reggel Hóman Bálint kultuszminisz-
ter Chylinski lengyel kultuszminiszter, Hóm 
András varsói magyar követ és kíséretének 
többi tagja társaságában meglátogatta a Bem 
Józsefről elnevezett elemi iskolát. A tanítói kar 

rete elhagyta az iskolát. A varsói női iparisko-
lában szintén a magyar és lengyel Himnusszal 
fogadták Hóman minisztert, az igazgató pedig 
szép beszédben üdvözölte. Amerre a miniszter 
végighaladt, a tanulók sorfala ezt kiáltotta fe-
léje: „Éljen Magyarország!" Délben Hóman 
Bálint miniszter Hóry András varsói magyar 
követ és Terbócz Miklós miniszteri osztálytaná-

Hóman Bálint kultuszminiszter koszorút helyez a lengyel hősök sírjára. 

az iskola előtt fogadta a minisztert s amidőn 
átlépte az iskola küszöbét, a felsorakozott fiú-
és leánytanulók „Éljen Magyarország!" kiáltás-
sal üdvözölték. Az iskola dísztermében dobo-
góra felállított gyermek-énekkar hibátlanul, 
szép kiejtéssel énekelte el a magyar, majd a 
lengyel Himnuszt. Woblewska Wanda, az inté-
zet igazgatónője hosszabb beszédben köszön-
tötte a minisztert s biztosította arról, hogy a 
kezére bízott lengyel tanulóifjúság lelkében 
iparkodik ápolni a gazdag és nemeslelkű ma-
gyar nemzet iránt való barátságos érzelmeket. 
A beszéd végeztével magyar nemzetiszínű sza-
laggal átkötött virágcsokrot nyújtott át Hóman 
miniszternek. Nyolc lengyel kislány a lengyel 
nemzeti táncokat, a mazurkát és a kujaviakot 
mutatta be. A miniszter és kísérete végigjárta 
az iskolát. A földrajzteremben Magyarország 
térképe volt felrajzolva a táblára, ugyancsak 
minden kisdiák füzetében ott díszelgett Magyar-
ország térképe s melléje a magyar nemzeti 
színeket festették. „Éljen Magyarország!" zii-
gott fel lelkesen, amikor a miniszter és kísé-

esos kíséretében Mosicki Ignác köztársasági el 
nőknél jelent meg félórás kihallgatáson. Ezután 
Hóman Bólint a Pilsudski József-egyetemre 
hajtatott, ahol ünnepélyes keretek között az 
egyetem díszdoktorává avatták. 

Handelsman egyetemi tanár, a kiváló lengyel 
történettudós megnyitó beszédében jellemezte 
Hóman Bálint személyiségét és munkáját és 
mint nagy történetíróról, a magyar tudomá-
nyos élet kiváló szervezőjéről emlékezett meg 
róla. Hangoztatta, hogy Hóman Bálint élénk 
tevékenységet fejt ki a Magyarország és a 
szomszéd államok közötti szellemi közeledés 
előmozdítása érdekében. Rámutatott arra, hogy 
Hóman Bálintnak milyen nagy szerepe volt a 
magyar-lengyel szellemi kapcsolatok fejleszté-
sének munkájában. Végül ünnepélyesen be-
jelentette, hogy elismerésül azokért az érdeme-
kért, amelyeket Hóman Bálint a magyar tör-
ténelemtudomány, valamint a magyar-lengyel 
történelmi kapcsolatok kutatása terén szerzett, 
a Pilsudski József-egyetem elhatározta, hogy 
őt a bölcsészettudományok dísztoktorává avatja. 
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Antoniewicz professzor, a bölcsészetkar dé-
kánja felolvasta a díszdoktori oklevelet, ame-
lyet azután átadott Hóman Bálint kultusz-
miniszternek. 

Hóman Bálint válaszképen latin nyelven a 
következő beszédet mondotta: 

— A császári Róma diplomáciájának klasz-
szikus megállapítása szerint szomszédunk rend-
szerint ellenségünk, szomszédunk szomszédja 
pedig természetes barátunk. A lengyel és ma-
gyar nemzet ezeréves története és sokszoros 
kapcsolataik rácáfolnak erre a tapasztalati 
igazságra. Lengyelország és Magyarország ezer 
éven át közös határában a gazdasági és politi-
kai viszonyok változó alakulása mellett szintén 
benne rejlettek az ellentétek csirái. E két nép 
barátságán mégsem esett csorba, szomszéd lé-
tükre is majd mindig legjobb viszonyban, sőt 
szoros barátságban és szövetségben éltek egy-
más mellett. A sajátságos jelenség okát a két 
nemzet történeti fejlődésének iránytszabó világ-
nézeti és kidturális tényezők közösségében, a: 
két nemzet történeti hivatásának azonosságá-
ban keresem. 

— A lengyel és magyar nemzet egyidőben 
kapcsolódott be az európai latin-keresztény 
kultúrközösségbe. A római egyházhoz csatla-
kozva is a nyugati műveltséget befogadva, egy-
időben vetették alapját nemzeti kultúrájuk új 
irányú fejlődésének s ennek bázisául a maguk 
ősi faji műveltségének elemei mellett mindket-
ten a nyugati keresztény műveltséget tették s 
a fejlődést irányító ösztönzést is mindig a nyu-
gati műveltségből sarjadt eszmeáramlatokból 
merítették. Egyidőben találták meg a maguk 
világtörténeti hivatását ugyanabban a nagy 
történeti feladatban: a nyugati civilizáció vé-
delmében és a nyugati műveltség terjesztésében. 

— A lengyel és a magyar kultúra alapjainak 
és a két nemzet történeti hivatásának közös-
sége történetünk folyamán hasonló célkitűzé-
sekre, rokontörekvésekre és analóg történeti 
fejlődésre, szinte teljes történeti sorsközösségre 
vezetett. Most, hogy nemzeteink a sors rende-
lése folytán egymástól földrajzilag elszakadva 
léptek a maguk történetének új korszakába, 
ezek a szellemi erők és kulturális tényezők újra 
működésbe jöttek. A lengyel és magyar nemzet 
szellemi életük közös alapjainak megszilárdítá-
sával és százados kulturális kapcsolataik fel-
elevenítésével fűzik tovább és erősítik meg tör-
téneti barátságiikat, a szellemi együttműködés-
ben látják biztosítékát e barátság folytonos-
ságának és nagy történeti hivatásuk további 
betöltésének. 

— Ennek a felfogásnak, a lengyel-magyar 
szellemi élet egymásrautaltságának kifejezését 
vélem felismerni abban a nagy megtiszteltetés-
ben is, amelyben most részesültem. Amidőn a 
nagyérdemű varsói egyetem tudományos és 
kultúrpolitikai működésem elismeréseként a 
honoris causa doktorság díszével ékesít fel, úgy 
vélem, személyemben a magyar művelődést és 
a magyar tudományt kívánja megtisztelni. 
A kitüntetés a legnagyobb azok között, amelyek 
a tudós pályán elérhetők és én szívem mélyéig 

meghatva mondok érette Magnificenciádnak, az 
egyetem tanácsának, a tiszteletreméltó karnak 
és az összes professzoroknak hálás köszönetet. 
De méltóztassék megengedni, hogy a magam 
köszönetéhez fűzzem az egész magyarság köszö-
netét is. 

A díszülés után Pienkowski, az egyetem rek-
tora díszebédet adott a magyar vendégek tisz-
teletére. Az ebédre a lengyel tudományos élet 
számos kiválósága is hivatalos volt. 

A díszebéd után Pienkowski rektor pohár-
köszöntőben üdvözölte Hóman Bálint kultusz-
minisztert. 

A rektor üdvözlő szavaira Hóman Bálint a 
következő beszédben válaszolt: 

— A lengyel fővárosban a hivatalos kormány-
körök részéről két nap óta tapasztalt szíves 
barátság és meleg rokonszenv hatása alatt meg-
hatott szívvel köszönöm Magnificenciád üdvöz-
lését. Az egyetemi tanszékről jött miniszternek 
különösképen jól esnek a nagyhírű varsói egye-
tem nagyérdemű rektorának és tudós tanárának 
elismerő szavai. Bennük a lengyel és magyar 
művelődés szoros összefüggésének, a lengyel és 
magyar szellemi kapcsolatok erejének és mély-
ségének bizonyítékát látom. 

— A varsói egyetem már évekkel ezelőtt tanú-
ságot tett róla, hogy súlyt helyez e kapcsolatok 
elmélyítésére. De tanúságot tett a lengyel és 
magyar tudományos együttműködés fontossá-
gáról akkor is, amidőn a budapesti egyetem 
nemrég lezajlott háromszázesztendős jubileumi 
ünnepségén a többi lengyel egyetemekkel 
együtt oly megtisztelő és tekintélyes formában 
vett részt. Fogadja Magnificenciád és fogadják 
az egyetem többi tudós tanárai is a rokonszen-
vükért és a mai szíves vendéglátásért a magyar 
professzor hálás köszönetét és engedjék meg, 
hogy az üdvözlést ékes szavak és hangzatos 
frázisok helyett szívem legmelegebb érzésével 
viszonozzam. 

A miniszter délután résztvett a Magyar-Len-
gyel Társaság s a lengyel Történelmi Egyesü-
let teáján. Hóry András varsói magyar követ 
vacsorát adott Hóman Bálint és kísérete tisz-
teletére. A vacsorán megjelent a lengyel köz-
oktatásügyi és a külügyminiszter és a lengyel 
közélet számos vezető egyénisége. 

Szerdán Hóman Bálint vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Hóry András varsói magyar 
követ és a kíséretében lévő magyar urak tár-
saságában résztvett a Lengyel-Magyar Szel-
lemi Együttműködés albizottságának ülésén. 
Itt Chylinski lengyel kultuszminiszter üdvö-
zölte a magyar vendégeket. 

Hóman Bálint kultuszminiszter köszönetet 
mondott az üdvözlésért, majd ezeket mondotta: 

Lengyelország és Magyarország kormányai a 
történelmi emlékek, a kulturális tulajdon és a 
szellemi célkitűzések közös alapjainak meg-
őrzése, illetőleg továbbfejlesztése céljából nem-
régen kulturális egyezményt kötöttek. Ez egyez-
mény értelmében a kulturális érintkezésnek és 
a közös szellemi munkálatok módozatainak 
megállapítására és a szükséges intézkedések 
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előkészítésére az e végből megalakított Len-
gyel-Magyar Vegyes Bizottság hivatott. 

Amidőn most e bizottság tagjai elsőízben 
vannak teljes számban együtt és rövidesen sor 
fog kerülni az egyezmény realizálását célzó 
konkrét intézkedések jegyzékbe foglalására, a 
magyar albizotts^j és egyben a magyar királyi 

lezni a magyar-lengyel szellemi közeledést. Az 
első fontos tény lengyel-magyar szótár közeli 
megjelentetése lesz, a másik pedig, amelyre 
távolabbi időpontban kerül sor, a varsói ma-
gyar művészeti kiállítás, valamint a budapesti 
lengyel művészeti kiállítás megnyitása. 

Délben Hóman Bálint Háry András követ 

Hóman Bálint kultuszminiszter beszédet mond a L engyel-Magyar Szellemi Együttmükcdés Albizottságának ülésén. 

kormány nevében is hálásan köszönöm Excel-
lenciád meleg szavait és szívből üdvözlőm 
Nagy méltóságodat, mint a lengyel kormány tag-
ját és e bizottság albizottságának elnökét, vala-
mint, a bizottságnak többi lengyel tagját. Adja 
Isten, hogy mai összejövetelünk s azok az in-
tézkedések, amelyeknek kivitelében itt megálla-
podunk, a lengyel-magyar történeti barátság és 
szellemi együttműködés jövendő fejlődésének 
és folytonos erősbödésének alapjául szolgáljon. 

Igen nagy örömömre szolgál, hogy ennek a 
•nagyjelentőségű cselekménynek magyar részről 
éppen én lehetek a részese, aki történeti kuta-
tásaim alapján, meggyőződéssel hiszem és val-
lom, hogy nemzeteink a maguk szellemi életé-
ben történeti szükségszerűséggel vannak egy-
másra utalva. S ezért is a legnagyobb határo-
zottsággal jelenthetem ki, hogy mindent el fo-
gok követni megállapodásaink gyors és sikeres 
végrehajtására, a lengyel-magyar szellemi érint-
kezések megszilárdítására és állandósítására. 

Hóman Bálint végül bejelentette, hogy a 
közeljövőben két fontos pozitív tény fogja je-

társaságában meglátogatta Koscialkowski len-
gyel miniszterelnököt. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Varsóból való elutazása előtt fogadta 
a lengyel sajtó képviselőit és a következő nyi-
latkozatot tette előttük: 

A nemzetek közötti baráti érintkezések, 
politikai és gazdasági természetű kapcsolatok 
hátterében minden korban és mindenütt fel-
ismerhetők a szellemi kapcsolatok, a kulturális 
kölcsönhatások. De különösen feltűnő a kultu-
rális barátság motívuma ott és akkor, ahol és 
amikor a nemzeti életben a spirituális felfogás 
kerül előtérbe a rideg materializmussal szem-
ben. Így van ez napjainkban is. Azok a nem-
zetek, amelyek politikájukban szembehelyez-
kedtek a századfordulón rohamosan előretörő 
és már-már Európa-szerte diadalmaskodó tör-
ténelmi materializmus pusztán anyagi gondol-
kodásával és törekvéseivel, amelyek a szellemi 
és erkölcsi erőket — a vallást, az erkölcsöt, a 
lelki tényezőket — tekintik irányadó és törté-
netformáló tényezőknek, szükségképen keresik 
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a szorosabb szellemi együttműködést más, ha-
sonló gondolkodású nemzetekkel. Szellemi éle-
tük, kultúrájuk közös alapjainak megteremté-
sével ós megszilárdításával, a művelődési javak 
kicserélésével, szoros kulturális kapcsolatok 
létesítésével igyekeznek gazdasági ós politikai 
barátságukat megalapozni. 

— Ennek a korjellemző jelenségnek egyik 
tünete a nemzetközi szerződések világában ed-
dig alig ismert kulturális egyezmények most 
kialakuló rendszere. Az egész emberi közösség-
ben a nemzetek mindegyike egy-egy önálló 
individuum. Etikai, kulturális és világnézeti 
egységet alkotó élő organizmusok s ezért er-
kölcsi és szellemi javaknak cseréjében, átadá-
sában és átvételében látjuk a politikai és 
gazdasági barátság legerősebb és állandó értékű 
alapvetését. A szellemi és kulturális javak 
cseréjében, a nemzeti kultúrák állandó és foko-
zott kölcsönhatásában keressük az emberi kö-
zösség többi tagjaival való békés együttélést, 
a béke biztosítékát. 

— A lengyel és magyar nemzet kezdetben 
politikai természetű, majd gazdasági elemekkel 
is bővült történeti barátságának is ilyetén kul-
turális alátámasztását célozza, az a kulturális 
egyezmény, amelyet a két állam kormányának 
fejei 1934. évi október 21-én megkötöttek és 
amelyet a két országgyűlés is ratifikált. Len-
gyelországi látogatásomnak egyik célja ennek 
a keretegyezménynek konkretizálása, illetőleg a 
rajta alapuló gyakorlati intézkedések előkészí-
tése. Másik célom a lengyel kultúra és köz-
oktatásügy intézményeinek, a modern lengyel 
kultúrpolitikának közelebbről való megisme-
rése. S végül, de nem utolsó sorban azért jöt-
tem nagy örömmel Lengyelországba, hogy hely-
színi tapasztalatokkal is kiegészítsem a ma-
gyar-lengyel érintkezések történettudományi 
vizsgálata során szerzett ismereteimet s itt a 
helyszínen szerezzek új benyomásokat a két 
nemzet történeti barátságáról és egymásra-
utaltságáról régóta vallott tudományos felfogá-
som megszilárdításához. 

— Utam mindhárom irányban sikerrel járt. 
Csak a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel 
emlékezhetem meg az itt tapasztaltakról és kü-
lönös köszönettel kell kiemelnem a szívélyes és 
vendégszerető fogadtatást, amiben részesültem 
és azt a lekötelező baráti vendégszeretetet, ame-
lyet Koscialkowski miniszterelnök, Chylinski 
kultuszminiszter, Zongollowitz kultuszállamtit-
kár és az egész utamon engem elkísérő Zdro-
jewslci miniszteri tanácsos urak irányomban, 
mint a magyar szellemi élet és a magyar nem-
zet képviselője iránt, tanúsítottak. A leg-
nagyobb egyetértésben vitattuk meg a két nem-
zetet érintő összes kulturális kérdéseket. Bíz-
vást hiszem, hogy ez a barátságos és megértő 
érintkezés újabb lépés lesz a lengyel-magyar 
történeti barátság elmélyítése és teljessé tétele 
felé. 

Szerdán délután Hóman Bálint vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter és kísérete Vilnába uta-
zott. Útjára elkísérte Chylinski lengyel kultusz-
miniszter, Hóry András varsói magyar követ. 

fírzezinski külügyminisztériumi tanácsos, Zdro-
jeuski kultuszminisztériumi tanácsos és Divéky 
Adorján egyetemi tanár. A magyar vendégeket 
elutazásukkor a pályaudvaron Zongollowitz 
lengyel kultuszminisztériumi államtitkár, a len-
gyel kultuszminisztérium főtisztviselői, köztük 
Potowski osztályfőnök, a lengyel-magyar egye-
sület tagjai és a Magyar Intézet képviselői bú-
csúztatták. Az egybegyűlt lengyelek Hóman 
Bálint kultuszminisztert elindulása pillanatában 
„Lljen Magyarország!" kiáltással búcsúztatták. 

Hóman Bálint a csütörtöki napot Észak-
Lengyelország fővárosában, Vilnában töltötte. 
A miniszter és a társaságában lévő lengyel és 
magyar urak, köztük Chylinski lengyel kultusz-
miniszter, a Szent Teréz-templomba mentek, 
ahol megjelentek a Pilsudski tábornagy szívét 
tartalmazó urna előtt és kegyelettel adóztak a 
tábornagy emlékének. Hóman Bálint az urna 
előtt virágcsokrot helyezett el. A magyar ven-
dégek ezután a város nevezetességeit, főképen 
templomait tekintették meg, majd a Báthory 
István királyról elnevezett egyetemet látogat-
ták meg. Ezután felmentek az úgynevezett 
Ilekiesz-hegyre, amely Báthory István magyar 
segítőhadainak fővezéréről, Békess Gáspárról 
kapta nevét, aki a közhit szerint ezen a hegyen 
van eltemetve. 

Hóman Bálint kíséretével a város különböző 
iskoláit is meglátogatta. Az iskolákban a gyer-
mekek virággal és énekszóval fogadták a ma-
gyar núnisztert. Az egyik iskolában Hóman 
Bálint mintatanításon vett részt. A mintataní-
táson földrajzóra volt és az órán Magyarország 
földrajzáról volt szó. 

Az egyik leánylíceumban a növendékek ének-
kara magyar szöveggel elénekelte a Himnuszt, 
majd több lengyel népdalt adtak elő. Délután 
egy órakor Zdiechowski egyetemi tanár, az 
egyetem volt rektora ebédet adott Hóman Bá-
lint tiszteletére. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter csütörtökön este a vilnai Báthory Ist-
ván-egyetem vendége volt. Az egyetem dísz-
iilésén Staniewicz rektor beszéddel üdvözölte, 
majd Zdiechowski egyetemi tanár, a magyar-
társaság elnöke, üdvözölte. Mind a ketten kö-
szönetet mondtak a miniszternek azért, hogy 
ellátogatott Vilnába. Hangsúlyozták, hogy hány 
baráti szál fűzte össze mindenkor és kapcsolja 
össze ma is a két nemzetet. 

Az egyetem díszgyűlése után Staniewicz rek-
tor díszebédet adott a magyar vendégek tiszte-
letére. A társasebéden megjelent Chylinsl'i 
egyetemi tanár, a közoktatásügyi minisztérium 
vezetője, Jankowski, a vajda helyettese, a vil-
nai érsek, az egyetem tanári kara és több tá-
bornok. A díszebéden Stankiewicz rektor és 
Hóman Bálint miniszter pohárköszöntőjükben 
kifejezésre juttatták azt az óhajukat, hogy a 
lengyel-magyar közeledés mindjobban fejlődjék. 

Az ebéden Hóman Bálint a következő beszé-
det mondotta: 

Magnifice Rector! 
A nemrégen megkötött lengyel-magyar kul-

turális egyezmény jelentőségét és értékét az: 
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egyezmény történeti előzményei, a két nemzet 
immár évszázadok óta folytonos történeti ba-
rátsága és szellemi kapcsolatai biztosítják. 

Ennek a történeti barátságnak megtestesítője 
az erdélyi fejedelmi székből a lengyel trónra 
emelkedett magyar Báthory István volt, leg-
szebb és leffkifejezőbb szimbólumai pedig a — 

sajnos — rég elpusztult kolozsvári magyar egye-
tem és a ma is virágzó vilnai lengyel egyetem. 
Báthory István kultúrpolitikai működésében 
két történeti sorsközösségben élő nemzet ha-
gyományai, képességei, hite és ereje jutottak 
kifejezésre. S a vilnai egyetem rektorának a 
magyar közoktatásügy vezetőjéhez intézett me-
leg üdvözlő szavai e történeti barátság állandó-
ságát és mélységét bizonyítják. 

Köszönöm az üdvözlést Magnificenciádnak és 
az egyetem tanárainak. Kérem, tartsák meg 
szeretetükben továbbra is a magyar nemzetet. 
Ápolják tovább a nagy magyar-lengyel fejede-
lem, Báthory István szellemében a lengyel-
magyar barátság és kulturális együttműködés 
nagy gondolatát. 

Poharamat Magnificenciád és az egész tanári 
kar egészségére ürítem. Éljen Báthory István 
emléke és az ő nagy történeti egyéniségében 
megtestesült lengyel-magyar barátság! 

Este a magyar vendégek Chylinski miniszter 
társaságában elutaztak Varsóba. A pályaudva-

ron a helyi hatóságok képviselői és az egye-
tem rektora vettek tőlük búcsút. 

Hóman Bálint pénteken érkezett Krakóba. 
A kíséretében lévő magyar urakon kívül vele 
volt még Potocki lengyel kultuszminisztériumi 
osztályfőnök és Zdrojewski miniszteri tanácsos. 
A magyar vendégeket a krakói pályaudvaron 

a hatóságok, a város, az egyetem és a tudomá-
nyos akadémia képviselői fogadták. Az üdvöz-
lés után Hóman miniszter kíséretével a pálya-
udvar fogadótermébe vonult, ahol már vártak 
rá az egyetemi diákság zászlókkal felvonult 
küldöttségei, a magyarbarátok egyetemi köré-
nek és a magyar-lengyel egyesületnek képvise-
lői. A magyar minisztert terembe lépésekor 
meleg ünneplésben részesítették, majd God-
lewski püspök, a Jagelló-egyetem tanára, me-
leg szavakban köszöntötte a magyar vendé-
geket. 

Hóman Bálint kíséretével együtt a Wawel-
várba ment és ott a királyi sírboltban koszorút 
helyezett el Báthory István és Pilsudski kopor-
sóján. A Wawel-várban tett látogatás után a 
miniszter és a társaságában lévő magyar és 
lengyel urak a lengyel-magyar társaság, a 
krakói magyar kolónia és az egyetemi magyar 
kör teáján jelent meg. 

A Lengyel-Magyar Társaság fogadó-össze-



8 6 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 68. ÉVF. 

jövetelt rendezett Hóman Bálint és kísérete 
tiszteletére. Utána Maziarski, a Jagelló-egye-
tem rektora, ünnepélyes vacsorát adott. 

Hóman Bálint szombaton délelőtt megtekin-
tette Krakó városát. Végigtanulmányozta a 
Nemzeti Múzeumot, megtekintette a Jagelló-
könyvtárt és több iskolát meglátogatott. Az 
egyik iskolában a növendékek a magyar Him-
nusszal fogadták és egy kisleányka magyar-
nyelvű beszéddel üdvözölte. Majd megtekintette 

a soviniecet, azt a helyet, ahol a Pilsudski-hal-
mot emelik. Utána meglátogatta a híres wie-
liezkai sóbányát. Este Hóman Bálint és kísé-
rete visszautazott Budapestre. 

A magyar kultuszminiszter egyhetes látoga-
tása alatt a lengyel lapok a lehető legmelegebb 
érzéssel és részletesen írtak hazánkról s cik-
kekben és fényképekkel számoltak be Hónvan 
Bálint kultuszminiszter látogatásainak minden 
egyes mozzanatáról. 

A RAJZTANÍTÁS KAPCSOLATI A TÖBBI 
TAITÁBGGYAL 

írta: TELKES S Á N D O R 

Minden embernek van bizonyos képessége arra, 
hogy gondolatait és érzelmeit kifejezze, mások 
gondolatait és érzelmeit megértse, felfogja, át-
érezze. Ezek a közlések, felfogások és átérzések 
különböző módon történhetnek. Gondolatainkat, 
érzelmeinket kifejezhetjük, mások gondolatait és 
éizelmeit felfoghatjuk, átérezhetjük: szóval, írás-
sal, rajzolással, festéssel, mintázással, zenével, 
sőt mimikával, jelképes beszéddel is. A tanítás 
és nevelés van hivatva arra, hogy ezek a közlési 
és felfogási alakok mindegyikében lehető leg-
nagyobb tökéletességre emelje a gyermeket, en-
nek pedig csak egyetlen módja van. mégpedig 
azoknak az érzékszerveknek fejlesztése, tökélete-
sítése, amelyekkel a közlés és a felfogás történik. 
De még itt sem állhatunk meg, hanem az érzék-
szerveknek tökéletesítésével kapcsolatban a lel-
ket is művelnünk kell a hív, a tökéletes, a szép 
közlésre és felfogásra. 

Ha mindezeket átgondoljuk, akkor az össz-
liangzatos nevelés fogalmának igen lényeges 
jegye valamennyi kifejezési és felfogási képes-
ség nevelése. Ezek közül a képességek közül itt 
most főleg a rajzzal és a kézimunkával, a min-
tázással, alakítással kívánunk kissé behatób-
ban foglalkozni. Pedagógusaink bármennyire is 
hangoztatják a rajztudás és rajzmegértés, fel-
fogás, átérzés fontosságát, a rajztanítás sem 
nép-, sem középiskoláinkban nincs azon a fo-
kon, mint amelyet az összhangzatos emberképzés 
megkívánna. A baj forrásai, amelyekre minden 
kerülgetés nélkül rá is mutatunk, a következők: 
Mint a népiskolai, mint pedig a középfokú isko-
lai rajztanításunk igen sokáig, sőt némely 
tekintetben még most is a művészieskedés felé 
hajlik, ami annyit jelent, hogy a rajzot a mű-
vészet, nein pedig a kifejezési készség eszközé-
nek tekintik. Hogy ez így van, tessék csak 
megfigyelni az úgynevezett „rajzmintákat", 
amelyeket igen sok helyen még most is másol-
tatnak, ami annyit jelent, hogy rajzot rajzoltat-
nak, másoltatnak. Márpedig ha azt akarjuk, 
hogy a rajz gondolatot és érzelmet kifejező esz-
köz legyen, akkor nem a rajzminta szerkesztő-
jének a gondolatát, érzelmét kell lemásoltat-
nunk, nem papirosról papírosra kell a gondola-
tokat és érzelmeket átvitetnünk, hanem a ma-
gunk meglátása, felfogása, átéreztetése szerint 
magát az életet, az arról szerzett meglátásun-
kat és átérzésünket kell papírra vetnünk. Azt 

kell lerajzoltatnunk, amit mi látunk és nem azt, 
amit más lát, sok esetben nem is lát, hanem 
csak elképzelés után vet papírra. Habár Nép-
iskolai Tantervünk és Utasításunk nem ismer 
rajzmintát, sajnos, mégis vannak iskolák, ahol 
rajzot, nyomtatványt rajzoltatnak, másoltatnak, 
ahol az úgynevezett „mintalapok" vannak elő-
térben. Ez az egyik oka annak, hogy a rajz. 
mint kifejezési eszköz, nem ment még át any-
nyira az életbe, amint joggal megilletné. 

A sikertelenség másik oka abban rejlik, hogy 
igen sok tanítónak magának sincs meg a rajz-
beli kifejezési készsége. Amink pedig nincs, 
abból nem adhatunk. Habár tanítóképző-intéze-
teink az utóbbi időben minden tőlük telhetőt 
elkövetnek, hogy a jövő tanítónemzedék raj-
zolni és ne másolni tudjon és ebben sokhelyen 
igen szép eredményt is érnek el, az eredmény 
mégsem tökéletes. A tanítóképző rajzoktatását 
abban az irányban kellene fejleszteni, amelyben 
ezt több képző már végzi is. A lanítónövendéket 
elsősorban arra a rajzolási módra kellene rá-
vezetni és velük gyakorlatilag elsajátíttatni, 
amelyet a népiskola kíván. Erre pedig nem elég 
egyetlen népiskolai illusztrált tanmenet elkészí-
tése. A népiskolai anyagot a tanítónövendék-
nek teljesen át kellene élnie s az elméleti, főleg 
pedig a gyakorlati vonatkozásban feltétlenül 
otthonosnak kellene lennie, mégpedig nemcsak 
a tulajdonképeni rajzanyaggal, hanem vala-
mennyi tantárgy keretében alkalmazott rajzzal, 
mert a népiskola rajza sem csupán a Tanterv 
rajzanyagában merül ki, hanem átnyúlik vala-
mennyi tantárgy keretébe. 

Baj az is, hogy a legtöbb tanító a képzőben 
csak papirosra rajzol, neki pedig, mint tanító-
nak, a nagytáblára is kell rajzolni tudnia. 
Amint pedig tapasztaljuk, nem mindig tud a 
nagytáblára rajzolni az, aki papirosra szépen 
rajzol. Ennek a jelenségnek egyszerű a magya-
rázata. Ugyanis a rajztáblának, a rajztömbnek 
más a helyzete, mint a nagytáblának. Azíán 
meg papirosra rendszerint kisebb alakban raj-
zolunk, mint a nagytáblára szoktunk rajzolni, 
tehát más a sík nagysága is, meg helyzete is. 
Ebből következik, hogy már a tanítónövendék-
nek a táblai rajzolás módjában kellene magát 
gyakorolnia. Tudjuk, hogy ez sok tanítóképző-
ben így is történik, de azt is tudjuk, hogy nem 
mindenütt fordítanak erre kellő gondot, de 
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talán az anyag zsúfoltsága miatt nem is fordít-
hatnak. Aztán meg azt se felejtsük el, hogy 
nem nyújthat kész tanítókat a tanítóképző s 
így tökéletesen rajzoló tanítókat sem. Ott csak 
alapot adhatnak és adnak is, mégpedig elég szi-
lárd alapot, amelyre magának a tanítónak 
kell építenie folytonos tanulással, gyakorlással, 
továbbképzéssel. 

A tanítónak tanítás előtt a rajzolásra éppen 
úgy elő kel! készülnie, akárcsak a tárgyi vagy 
módszeres ismeretekre, szempontokra. Állan-
dóan készen kell lennie arra, hogy valamit a 
1áb ára vessen, mégpedig tisztán, világosan, ért-
hetően, egyéni vonalakkal, beszédesen. Ezt 
pedig csakis azzal érheti el, ha a táblán való 
rajzolásban gyakorolja magát. Drozdy Gyulá 
tói hallottuk a budapesti szünidei továbbképző 
tanfolyamon, hogy: „Ne higyje senki, hogy nem 
tanul meg rajzolni, mert ehhez nincs tehetsége. 
Ehhez mindenkinek van kellő tehetsége, csak 
azt ne higyje, hogy gyakorlás nélkül is meg-
tanul rajzolni. Csak az a tanító tud a vonalak 
nyelvén beszélni, aki gyakorolja ezt a beszédet. 
Gyakoroljuk tehát, mert ez a beszéd nemcsak 
kedves a gyermeknek, hanem vele azt is ki tud-
juk fejezni, amit szóval egyáltalán nem vagy 
csak nagy körülírással tudnánk megértetni. 
Sokszor néhány vonallal odavetett gondolat 
világosabban mond meg a gyermeknek valamit, 
mint a sok-sok szó. És tanítsuk meg gyerme-
keinket is a vonalak nyelvén beszélni. Az nem 
baj, ha rajzunk nem lesz művészi. A lényeg az, 
hogy akarjanak rajzolni. Amit nem mond meg 
a vonal, majd megmondja a nyelv. A gyermek 
megtalálja azt a gondolatot és érzelmet a maga 
rajzában, amit ki akar fejezni. Tanuljuk meg 
azt mi is meglátni, nehogy kritikával a gyer-
meknek önbizalmát csökkentsük s ezzel el-
vegyük kedvét a rajzolástól. Csak hadd rajzol-
jon úgy, ahogy tud! Az első vonalak osak gőgi-
csélések lesznek, de ezek éppen úgy előgyakor-
In.tai az értelmes rajzolásnak, akárcsak a hang-
gőgics élések a beszédnek." 

Ebből is láthatjuk, hogy Drozdy a rajzot nem 
önmagáért, hanem mint a kifejezési alaknak 
egyik eszközét tekinti. 

De mi is az alapja a rajzolnitudásnakf A tu-
datos látás. Tudjuk, hogy a szemlélet után raj-
zolás azon a szemléleten alapszik, amelyet a 
szem közvetít. Ha valamely tárgyat szemünk 
csak futólag érint, akkor a látás gépies, ön-
tudatlan s ebben az esetben a nyert benyomá-
sokról alig tudunk beszámolni. Ha azonban a 
látott dolgokat le akarjuk rajzolni, akkor szel-
lemi erőnket erősen igénybe kell vennünk, 
figyelmünket teljesen a tárgyra kell koncent-
rálnunk, mert a rajzolónak a lerajzolandó tárgy 
alakja, nagysága, helyzete, világítása, színe, 
esetleg anyag és használata felett gondolkoznia 
kell és a kidolgozást is ezek szerint a szempon-
tok szerint kell végeznie. Ehhez pedig tudatos 
látás szükséges. Erre kell nevelni minden em-
bert, mert aki helyesen nem tud látni, az kép-
telen arra, hogy valamely tárgy arányait, egyes 
részeinek ritmusát, vonalainak, foltjainak me-
re át és elosztását pontosan észrevegye, át-

érezze, illetve hogy ezek neki élvezetet okoz-
zanak. 

Miután a szellemi képzés az érzékek céltuda-
tos gyakorlásán alapszik s miután összes érzé-
keink keziil a szem, a látás közvetíti a legtöbb 
szemléletet, világos, hogy nevelve-tanítás köz-
ben a látóérzék gyakorlására nagy gondot kell 
fordítanunk. Most már az a kérdés, hogy a látó-
érzék gyakorlása csakis a rajztanítás feladata-e, 
avagy más tantárgy tanítása közben is figye-
lemmel kell-e erre lennünk? Ha végiggondol-
juk, hogy tanítás közben mikor és mennyit fog-
lalkoztatjuk a szemet, akkor már meg is álla-
píthatjuk azt, hegy a látás tudatosítására és 
gyakorlására úgyszólván minden tantárgy kere-
tében sok-sok alkalom nyílik. Vegyünk csak 
néhány esetet! 

A beszéd- és értelemgyakorlatok keretében 
tárgyakat, képeket megfigyeltetünk, nézegette-
tünk, miközben arra törekszünk, hogy azok je-
gyeit észrevegyék a gyermekek. De még az 
észrevétetéssel sem elégszünk meg, hanem arra 
is törekszünk, hogy a gyermekek lelkére a tárgy 
vagy kép minél mélyebb értelmi és érzelmi ha-
tást gyakoroljon. Ez a megfigyeltetés és hatás-
kiváltás csakis a tudatos látásra való ráveze-
téssel lehetséges. Ha tehát a beszéd- és értelem-
gyakorlatok keretében tudatos megfigyelésre, 
tudatos látásra szoktatjuk a gyermekeket, ter-
mészetes, hogy ezzel egyben a rajztanítás érde-
keit is szolgáljuk, mert hiszen ott is nélkülöz-
hetetlen a tudatos megfigyelés, a tudatos látás, 
amely nélkül rajzolás el sem képzelhető. A rajz-
tanítás és a beszéd- és órtelemgyakorlatok kö-
zött méginkább kézenfekvőbbnek látjuk a kap-
csolatot, ha meggondoljuk azt, hogy azokat a 
tárgyakat, alakokat, amelyeket beszélgetés köz-
ben megfigyeltetünk, le is rajzoltatjuk. Itt tehát 
azt rajzolja le a gyermek, amit látott, meg-
figyelt. (Itt nem gondolunk sem a képzeletutáni, 
sem pedig a játékos rajzra, hanem — a szem-
léleti rajzon kívül — a magyarázórajzra már 
igen, mert ez a beszélgetés anyagával, a meg-
értéssel kapcsolatos munka.) 

Ha a földrajz és a rajz kapcsolatát nézzük, itt 
is a lehető legszorosabb koncentrálást látjuk. 
Mikor a gyermek a folyók folyásának, a hegyek, 
vasútvonalak vonulásának irányát, a városok 
helyét stb. a térképen nézegeti, akkor a térben 
vonalakat, pontokat, irányokat, arányoklat figyel, 
összehasonlít, tehát tudatosan dolgozik. Mikor 
térképet vázol, akkor a szemléletét igyekszik a 
vázlatrajzon reprodukálni, tehát szemléletet 
másol. Igaz, hogy ez már közel esik a mintáról 
való rajzoláshoz, de mégsem teljesen az, mert 
a vázlatkészítés mégis csak más céllal történik, 
mint a rajzminták másolása. Itt a gyermek 
előbb a térképről a valóságot képzeli el s azt 
igyekszik vázlatrajzában kifejezni, míg a minta-
lapon magát a mintát látja és semmi mást. 
Aztán meg a földrajz tanítása közben számta-
lan alkalom nyílik a képek megfigyeltetésére 
és a magyarázó rajzok alkalmazására. Mindezek 
pedig igen alkalmas eszközei mind a tudatos 
látásra való megfigyelésnek, mind pedig a szem-
lélet rajzban való kifejezésének, kéziigyesítés-
nek. tehát a rajz nyelvén való beszédnek. 
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A természeti és gazdasági ismeretek tanítása 
közben még határozottabban domborodik ki a 
rajz kapcsolata. Már magában véve az is elő-
segíti a tudatos látásra való nevelést, hogy a 
gyermek akkor, mikor az állatok, növények, 
mechanikai készítmények részeit, alakját néze-
geti, megfigyeli, tulajdonképen látási érzéke fej-
lődik, amely a rajzolásnak elengedhetetlen kel-
léke. Aztán meg a természeti és gazdasági isme-
retek tanítása közben állandóan rajzolunk, ma-
gyarázórajzot alkalmazunk akkor, mikor a nö-
vény kisebb részeit vagy szerkezetét akarjuk a 
gyermekkel megismertetni, avagy mikor a ter-
mészettan tanítása közben a jelenségek miként-
jét a szemlélettel kapcsolatos magyarázórajzok-
kal világítjuk meg. Itt azonban nagyon kell vi-
gyáznunk arra, hogy ne papirostermészetrajzot 
és ne papirostermészettant tanítsunk. A rajz itt 
csak eszköz a megértéshez, mely annyiban van 
kapcsolatban a szorosan vett rajztanítással, 
amennyiben itt is vonalakkal kell kifejezni azt, 
amit látunk, amit megfigyelünk, magyarázunk. 

És így tovább. Végig haladhatnánk a népisko-
lának úgyszólván valamennyi tantárgyán. Lát-
hatjuk ebből, hogy a szemet a megfigyelésre, a 
tudatos látásra állandóan szoktatnunk kell. Az 
egész értelmi képzés, de különösen a rajztanítás 
érdekében a szemet gyakoroltatnunk kell abban, 
hogy a látókörbe eső alakulatok határait, ma-
gasságát, szélességét, mélységét, színét és meg-
világításukat gyorsan és tökéletesen, az igaz-
ságnak megfelelően az agynak közvetíteni 
tudja. í g y tudatos szemlélet ingerli az agy meg-
felelő központját a legkülönbözőbb irányban s 
így különböző szellemi erőket segít kiművelni. 
Éppen ezen oknál fogva a rajzolás az iskola szá-
mára rendkívüli sokoldalú hasznot hoz. Alig 
van tantárgy, amely a rajzot nélkülözhetné, 
mert ez közvetíti valamennyinél a helyes szem-
léletet és így tetemesen emeli a megértést. A ter-
mészeti tárgyak, termények alakjai, részeik 
alakjai, földrajzi fogalmak területi, hegyek ma-
gassági viszonyai, arányai, a népek művészi al-
kotásai stb. mind csak a rajz útján válnak ért-
hetővé. Mennyivel élénkebb és érdekesebb pél-
dául valamely olvasmány vagy költemény által 
leírt vidék, táj ismertetése, ha a tanító néhány 
vonal segítségével vázlatot vet a táblára s a 
megértést ilymódon sokkal rövidebb idő alatt 
és hívebben közvetíti, mint bármely részletes 
világos előadás által. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy alig van 
foglalkozás, mely a rajzot nélkülözhetné. Kell 
ez a jogásznak, ha például valamely birtok vagy 
gyár területi viszonyairól akar magának tiszta 
képet alkotni. Kell az orvosnak, mikor valamely 
bonyolult anatómiai helyzetet vagy egyes appa-
rátusok szerkezetét tanulmányozza. Kell a filo-
lógusnak, ha éppen régész is és kell a teológus-
nak, mikor az egyházi művészeteket akarja meg-
ismerni. Kell a mérnöknek, a bányásznak, az 
erdésznek, a katonának, a gazdának, az ipa-
rosnak. 

Mindezekből láthatjuk, hogy az élet minden 
helyzetében jut a rajznak szerep. S mert az is-
kola létjogosultsága attól függ, hogy mennyi-
ben készíti elő a gyermeket az életre, magától 

értetődik, hogy minden iskolatípusban, minden 
tanulónak elengedhetetlenül szükséges bizonyos 
fokú rajztudásnak a megszerzése. Igen sajná-
latos, hogy még nem él a köztudatban az a meg-
győződés, hogy a rajz minden emberre nézve 
fontos s hogy a rajztudás hiánya minden em-
berre nézve érzékeny veszteség. 

A mintázásnak, kézimunkának is tágabb teret 
kellene biztosítani minden iskolában, mert ez a 
térbeli tudatos látásfejlesztésnek hatalmas esz-
köze. Fejleszti az ember szellemének egész terü-
letét s nemcsak a plasztikus kifejezési készség, 
hanem a szépérzék szempontjából is igen fontos 
nevelési eszköz. 

Igaz, hogy a Népiskolai Tanterv és Utasítás 
a körülményekhez mérten elég teret ad a min-
tázás és kézimunka tanítására, de mégsem any-
nyit, mint amennyit ez az ügyesség az összhang-
zatos nevelés szempontjából megérdemelne. A 
hivatalos óratervben megállapított heti óra-
szám kevés ahhoz, hogy ennek a tantárgynak 
nevelői értékét úgy aknázhassuk ki, amennyire 
az kívánatos volna. Ezen a bajon segíthetünk 
azonban azzal, ha a mintázást és a kézimunkát 
a többi tantárgy tanításával kapcsolatba hoz-
zuk. Erre most különösebben nyílik alkalom, 
mert hiszen az újabb módszerekben mindenütt 
előtérben áll a cselekvő oktatás elve. Igaz 
ugyan, hogy az nem mindig jár együtt a kézi-
munkával, mintázással, de körültekintő mód-
szeres eljárással sokszor helyet biztosíthatunk 
neki a többi tantárgyak tanításával kapcsolat-
ban. A kimondott mintázás különösen a beszed-
és értelemgyakorlatok, valamint a földrajz és 
a természeti és gazdasági ismeretek tanítása 
közben kaphat neki megfelelő szerepet. Lássunk 
arra is néhány példát, hogy hol! 

A beszéd- és értelemgyakorlatok keretében 
például akkor, mikor a szülői házról, az isko-
láról, a templomról beszélgetünk, akkor ezeket 
agyagból kialakíttatjuk. Mikor a gyümölcsös-
ről, a gyümölcsökről beszélgetünk, akkor agyag-
ból gyümölcsöket mintáztatunk. Mikor az utcá-
ról, térről van szó, akkor házsorokat, utcát, te-
ret alakíttatunk. Mikor az asztalosról beszélge-
tünk, akkor szekrényt, széket, asztalt készítte-
tünk különféle anyagból. Ha a cipészről, csiz-
madiáról beszélgetünk, miért ne alakíttathat-
nánk csizmát, cipőt agyagból? Mikor a község 
álló-, folyóvizeiről van szó, alakíttassuk ki azok 
medrét agyagból. A község, határ, környék 
domború térképét a homokasztalon és agyag-
ból is elkészíttetjük. Ugyancsak elkészíttetjük a 
földrajz tanítása keretében hazánk egyes táj-
egységeinek, majd egész Nagy-Magyarország-
nak domború térképét. Meg aztán ott van az a 
sok-sok más földrajzi plasztika. A bánya, az 
alagút, a folyószabályozás, a tanya stb. Ezek-
nek mintázása, alakítása sokkal többet ér, mint 
az a sok, sok szó, amivel ezeket körülírnánk, 
magyaráznánk. 

Nem hagyható szó nélkül a női kézimunka 
tanításának ügye sem. Ezzel a népiskola való-
ban mostohán bánik. Megértjük, hogy miért. 
A múltban követett hibákért. (Azokért, mikor a 
kisgyermekekkel harisnyát köttettek, nagy da-
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rab díszes mintákat horgoltattak, tarka-barka 
„mintagyüjteményeket" varrattak ki. Valószí-
nűleg ennek a réme ijesztgette a tantervkészí-
tőket akkor, mikor a női kézimunka-tanítást 
olyr szűk keretek közé szorították. Már pedig a 
kézimunka hozzátartozik az igazi nőiességhez, 
azért a nőnevelésnél az nem is nélkülözhető. 
Természetes azonban, hogy a női kézimunka 
anyagát nagyon meg kell válogatnunk. A szép-
ízlésnek is más tartalmat kell adnunk, mint ré-
gen volt. Bele kell vinnünk a magyaros jelleg-
zetességeket és kiirtani mindazt, ami ezt meg-
mételyezi. A csín, az ízlés az élettől nem valami 
különálló kívánalom, hanem annak igen fontos 
és lényeges jegye. A női kézimunka tanítása 
közben az ízlés fejlesztését össze kell kötnünk 
a hasznosság kívánalmával. Minden darab, ami 
az iskolában készül, legyen tiszta, magyaros és 
hasznos. A női kézimunka tanítása közben a 
tudatos látásra való nevelés, valamint a kombi-
náló-képesség fejlesztése együtthalad a munka-
szeretetre való neveléssel. Ebből meg az követ-
kezik, hogy leánygyermekeinket nemcsak a ki-
mondott kézimunkával kell munkára nevelnünk, 

hanem más háztartásba vágó munkálatokkal is. 
Ne gondoljuk, hogy eleget teszünk a nőnevelés 
kérdésének azzal, ha elméleti háztartástant ta-
nítunk. Nem, mert ez csak mint szó fog élni 
a leánygyermekek lelkében. „A munkát csak 
munkával ós nem szóval szerettethetjük meg" 
— mondotta Drozdy a továbbképző tanfolya-
mon, amiből az következik, hogy a leányisko-
lák háztartástan-tanítása csakis gyakorlattal 
történhetik. Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban 
sok nehézséget hangoztatnak, de sok nehéz 
ség csak látszat. A lelkiismeretes tanítónő a ne-
hézségeket könnyen elháríthatja s találhat mó-
dot arra, hogy hol és mikor végezhetik el a 
leánytanulók a háztartási gyakorlatokat. Ezek-
ből jöhet aztán az elvonás, az elmélet, de csak 
igen kis kanállal adagolva. 

Az elmondottakból láthatjuk, hogy a rajz és 
a kézimunka tanítása nem elkülönített tan-
tárgya az iskolának, hanem összeolvad úgyszól-
ván minden tantárgy tanításával és az általá-
nos emberképzés ereje mellett valóban az élet 
kívánalmait visszük a rajzzal és a kézimunká-
val az iskolába. 

PEDAGÓGUS ÜZEIIIIEL AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
KIÁLLÍTÁSOM 

írta: M A R O S V Á R I TIBOR 

Minden magyar ember, aki hazáját és fajtá-
ját igazán szereti és annak sorsával együttérez, 
bizonyára elszomorodott szívvel döbbent rá 
arra a dermesztő valóságra, amelyet ez a kiállí-
tás számokban, grafikonokban és egyéb bősé-
gesen szemléltető ábrázolásokban tárt a láto-
gatók elé. Ez a kiállítás töredelmes bevallása 
volt a mult hibáinak, a jelen kataklizmájának, 
egyúttal hangos segélykiáltása az élniakarás-
nak és intőszózat a jövő felé. 

Ebben a tetemrehívásban talán a lemondás 
vagy pesszimizmus ülne győzelmi tort, ha 
ugyanakkor a megpróbáltatások viharában 
megedzett ifjúság komoly életépítő törekvése, 
elszánt akarása nem öntene bátorságot, erőt és 
hitet adó reményt. 

Éppen ezért hálás elismerés száll mindazon 
testületek, hatóságok és személyek felé, ame-
lyek ezt a kiállítást nemes céllal, szakértelem-
mel, rengeteg munkával és sok áldozattal létre-
hozták. De ugyanakkor — éppen e kiállításon 
nyert impulzusok erejével — túl kell halad-
nunk a látványosság kereteit s levonva a tanul-
ságot, azt gyakorlati értékké is kell emelni, 
hasznosítani, mégpedig mindenkinek a maga 
helyén. 

Az iskolának már céljánál fogva sem, de 
egyéb okoknál fogva sem lehet elzárkózni a ro-
hanó élet kívánalma elől. Nemcsak kívülről kö-
vetelt, de belülről is erősödő törekvés: a való 
életből meríteni, a magasabbrendű életet szol-
gálni. 

Az iskola nem maga a rideg kőépület. Első-
sorban a tanítóságban és tanárságban nyer 
megszemélyesítést. Természetes tehát, hogy 

azokban a törekvésekben, amelyek a kiállítás 
céljaiban kifejezésre jutottak, mint a nemzet-
építő munka nélkülözhetetlen tényezői, a taní-
tók és tanárok nem hiányozhatnak. 

Ha csak főbb vonatkozásban tekintjük is, ez 
a kiállítás akkor is az egyén, s a nemzet sorsá-
nak, társadalmi és közgazdasági, erkölcsi és 
kulturális állapotának olyan keresztmetszetét 
mutatja, amelyből nemcsak a tennivalók soka-
sága, nemcsak a kétarcú jövő rajzolódik elénk, 
de egyben dinamikai erőforrást is jelent. 

Ámde érdemes, sőt szükséges egy pillanatra 
messzebb is tekinteni. 

A világháborúban 700.000 clyan magyar vesz-
tette életét, aki egészség, fizikai és szellemi erő 
tekintetében úgyszólván a legelsők közé tarto-
zott. És akik megmaradtak, azok is csonkán, 
vagy legalább is erőben, egészségben megfo-
gyatkozva tértek vissza. Trianon ezer helyen 
ütött rést a nemzet erején, egészségén és külön-
böző hatásaiban — közvetve vagy közvetle-
nül — elősegítette, fokozta a bajokat; csökken-
tette, hátráltatta a kibontakozást, felépülést. A 
forradalmak s a megpróbáltatások nehéz 15 
esztendeje a felerősödésben, lakás, ruházat, 
táplálkozás, szociális és egészségügyi berendez-
kedésünkben még jobban visszavetett. Népi 
erőnk, számbeli, erkölcsi, szellemi és fizikai le-
romlása a lét és nem lét válságába sodorta 
nemzetünk. 

Üresen maradt bölcsők, az évenként 30.000 
magyarnak ácsolt koporsó, a tbc és annyi pusz-
tító baj, betegség, sokszorosan beteg vagy el-
halt gyermekek és felnőttek ezrei kiáltanak 
felénk a kiállítás minden részletében. Hová 
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jutunk, ha ezen az úton tovább haladunk? Mi 
lesz belőlünk, ha a degenerált, a terhelt, csene-
vész gyermekek száma ily rohamosan szaporo-
dik? Ha ezek népesítik be az iskolát, milyen 
sors, milyen munka vár ránk az iskolában? 
Szinte se vége, se hossza a kérdéseknek. És 
mind súlyos vád. segélykiáltás, hangos me-
mento mindnyájunk felé, mely megállást, 
visszafordulást, összefogást, komoly építő mun-
kát követel. 

A gyermek és nép egészségének védelme, a 
közegészség és köztisztaság széleskörű meg-
alapozása, kiépítése igen nagy részben kívül-
esik az iskola keretén. De ezek érdekében is 
rengeteget tehet az iskolai és iskolánkívüli nép-
nevelés, népművelés. Más vonatkozásban pedig 
egyenesen a nevelés és népművelés hivatott az 
akadályok elhárítására, a közállapotok meg-
javítására: az intenzívebb egészségügyi neve-
lés és oktatás, a széleskörű felvilágosító munka 
révén. 

A rendelkezésre álló kereteken és testnevelési 
tevékenységen túl, célszerű és kívánatos eme 
szempontok érvényesítése a nevelés és tanítás 
minden területén, ahol arra mesterkéltség nél-
kül alkalom kínálkozik. Márpedig a gyermek 
és népegészség, köztisztaság érdekeit szolgálni 
(közvetve vagy közvetlenül), minden tantárgy 
keretében nyílik alkalom. 

És ezzel párhuzamosan különösen az iskolán-
kívüli népművelésre vár fokozott tevékenység. 
A nép széles rétegeinek felvilágosítása, a baj 
megelőzésének, továbbterjedésének, megszünte-
tésének, az egészséges élet minden vonalon való 
kiépülésének, a népnevelés és népművelés nél-
külözhetetlen előfeltétele, velejárója. 

Ez a kiállítás, ha sok tekintetben szomorú 
tanulságot nyújt is, ugyanakkor kétségtelen bi-
zonyítéka annak, hogy a közöny, tudatlanság 
és egyéb nehézségek tengerében is sikerült úgy 
a nevelésben, mint egyéb téren intézményes és 
biztató eredményeket elérni, hogy érdemes és 
szükséges a megkezdett úton továbbhaladni. 

Ez a kiállítás főként országos jellegű volt. 
Inkább az általános közegészségügyi állapotok-
nak adta keresztmetszetét. Az egyes vidékek, 
helységek közegészségi állapotát feltüntetni 
nem is volt cél. 

Talán inkább felfelé, a hatósági és társadalmi 
közületek számára általános irányvonalakat. 
Még lefelé — a nép, az egyesek irányában —, 
főként impulzusokat adott. 

A részleteket, a helyi adottságokat tekintve, 
minden egyes megye, járás, város vagy falu 
egymástól eltérő állapotokat mutat. Más a pro-
bléma, a megoldás és mások a lehetőségek, 
szükségletek. Azért már ebből a szempontból 
is kívánatos, hogy a kisebb körzetekben, az 
egyes helységekben is hasonló egészségügyi ki-
állítás rendeztessék. Ezek a helyi kiállítások 
tükörképét, egységes és részletes áttekintését 
adják a helyi közegészségi viszonyoknak és a 
szükséges feladatoknak. Népnevelési, népműve-
lési szempontból pedig úgyszólván a legalkal-
masabb eszközök egyike. Ha az iskolák és nép-
művelési intézmények, egyesületek, a tanítóság 

és tanárság szerves bekapcsolásával mindenhol 
ilyen helyi kiállításokat rendezünk, rendkívül 
sokat tehetünk ezzel nemcsak az impulzusok 
és felvilágosítás terén, de szélesebb réteg be-
vonásával hathatósabban lehet a bajokat csök-
kenteni, megelőzni, az építőmunkát fokozni, 
eredményessé tenni. Amely ifjúság, helység 
ilyen önmaga elé tárt tükörben látja, ismeri 
meg önmagát, saját helyzetét, nem marad tét-
lenül, munkába fog. Márpedig az országos ál-
lapotok eredményes megjavítása nagyrészt at-
tól függ, hogy az egyesek vagy helyi érdekelt-
ségek milyen mértékben veszik ki a részüket 
az építőmunkából. 

Bár az ilyen helyi kiállítások éppúgy, mint 
a mostani országos kiállítás is — főként a testi 
egészség, a szociális közegészségügy bajait, pro-
blémáit tárja fel — láthatatlanul, de talán an-
nál hangosabban kirajzolódik mögötte az a 
beteg lélek, csak a maga szűk látókörében ten-
gődő, betegesen önző, mással nem törődő szel-
lem, amely a felelősség és kötelesség fokozott 
mellőzésével, a mai állapotok kitermelésében 
elsősorban hibás. 

A pedagógust pedig éppen ez a láthatalan 
lélek — szellemegészségügyi kiállítás ragadja 
meg különösen. 

Ép testben, ép lélek! A test egészsége rend-
kívüli fontos minden vonatkozásban. Nemcsak 
önmagában jelent felbecsülhetetlen értéket, de 
a lélek számára is. Másrészt azonban a beteg 
lélek hatással van a testre is. 

A léleknek, a szellemnek ezt a láthatatlan 
kiállítását is észre kell vennünk. És ennek ér-
dekében is egységesen megszervezetten kell 
felvenni a harcot: államnak, egyháznak éppúgy, 
mint az egyeseknek és társadalomnak, az isko 
Iának, az iskolánkívüli népművelésnek szint-
úgy, mint a sajtónak vagy ^egyéb intézmé-
nyeknek. 

Nem elég és nem is lehet célravezető, csak a 
külső, fizikai közegészségügy, a testkultúra ki-
építése. A lélek — a szellem —, egészségügy 
rendezése, fokozása legalább is olyan jelentő-
ségű, ha sokszor nem nagyobb. Ezzel számolni 
szintén főfeladat s elengedhetetlen kötelesség. 

Egészség és erkölcs, szellem és anyag, nem 
elszigetelt, de egymással sokszorosan össze-
függő, egymásra kölcsönösen ható erők. És az 
ember — akár pozitív, akár negatív eredményt 
mutasson bár — mégis csak ezen erő összege. 

Ezt az embert, ezt az egész embert kell ápolni, 
kialakítani, munkába venni. Akár a társada-
lomról, politikáról, közgazdaságról stb. van 
szó, mindig ez az ember a legfontosabb, a leg-
lényegesebb, Enélkiil hiú ábránd maradna min-
den törekvésünk s zátonyra futna az egyéni 
sors éppúgy, mint a nemzeti lét, a nemzeti, faji 
elhivatás. 

Hazánk földben, gazdasági értékekben, a la-
kosok számában stb. rengeteget veszített, ami 
megmaradt kevés területünk, gazdasági javak, 
népi erő, ahelyett, hogy az ember fizikai, lelki, 
szellemi erők és értékek felfokozásával nyerne 
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kiegyenlítést, helybenjárásra, semmittevésre 
vájjon hányszor kényszerül"? Pedig az emberi 
szellemi erők nemcsak magasabbrendű értékek, 
mint az anyagi, vagy fizikai erő, de amazokat 
megsokszorozni, olykor pótolni is képesek. 

Minden politikai, társadalmi, gazdasági és 
kulturális leromlásnak vagy fellendülésnek 
forrása az ember. Erre kell összpontosítani, ál-
dozni minden erőt. Ez minden siker kulcsa. Ez 
minden munka kezdete és egyben végzete. 

Igaz ugyan, hogy az emberértékelés ma még 
nagyon laza s általában az értékek világában 
a nép széles rétege úgyszólván teljesen tájéko-
zatlan. Ezért szórja, fecsérli el sokszor ön-
tudatlanul is a benne rejlő magasabb értéke-
ket. Másrészt, ha megértés, belátás nem is 
hiányzanak, talán hiányzanak a legelemibb 
életszükségletek, a legszükségesebb gazdasági 

(Folvts 

Az előadói szakaszban vetődött fel az er-
kölcsi nevelés fontossága. Az erkölcsépítést 
soha elhanyagolnunk nem szabad, arra lépten-
nyomon rá kell terelnünk a gyermek figyel-
mét, mert minden államnak támasza a jó er-
kölcs. Ne tartozz azok közé, kik a látszatnak 
építenek, te építs kősziklára, erkölcsi funda-
mentumra. Igaz, ezt nem ellenőrizhetik és osz-
tályozzák a látogatók, de osztályozza az élet ós 
jaj annak a nemzetnek, annak a falunak, hol 
az osztályzat elégtelennek bizonyul! Az erkölcs-
nemesítést és nevelést eddig alkalomszerűleg 
és tantárgyakkal kapcsolatosan végeztem. Jö-
vőben tervem, hogy úgy ezekről, mint az udva-
riasságról, jó cselekedetekről s hasonló témák-
ról szemléltető vázlatokat készítek és ezek kö-
zül egy — a heti erkölcsnevelési célnak meg-
felelő — az iskola falát fogja ékesíteni. Hadd 
tapasztalja a gyermek a jót ne csak füllel, ha-
nem szemével is. Lesz, kire ez fog nagyobb 
hatást és maradandóbb emléket gyakorolni és 
ezért meg kell tennem ezt a fáradságot. 

Kedves Barátom! Többször kellett foglalkoz-
nom a tanmenet elkészítésének gondolatával. 
Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy a jól el-
készített tanmenet felemunkát és teljes ered-
ményt jelent, ha azt végre is hajtjuk kellő 
lelkiismeretességgel. Az előbbiekben elmondot-
tak egy jó tanmenet elkészítéséhez, összeállí-
tásához sok jó útmutatással szolgálnak, .le-
gyezd meg azonban, hogy amint a szemléltető 
anyagokat egy egész életen át kell gyűjtögetni, 
rendezgetni, éppen úgy a már elkészített tan-
menetünkön is időről-időre változtatnunk kell 
aszerint és lígy, ahogy a változott viszonyok 
megkívánják, vagy a tökéletesítés erre késztet. 
Az összeállításának legalkalmasabb ideje a 
vizsgák utáni idő, vagy a tanév megkezdése 

* A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató 
pályázatán díjat nyert pályamű. 

eszközök?! És ilyenkor bizony testi, lelki, szel-
lemi javak is nagyon sokszor áldozatul esnek. 

Mindez azonban nem hogy feleslegessé tenné, 
sőt, még inkább megokolttá teszi: még fokozot-
tabb mértékben fordítani erőnk, hitünk, mun-
kánk, akarásunk és reménységünk; erre a be-
teg, küzdő, de jobb sorsra érdemes emberre, az 
isteni célok várományosára. 

És itt csak egyetlen orvosság segíthet: a ne-
velés. A magasabbrendű életre nevelés! Amely 
pedig nemcsak világnézeti kérdés, de organi-
záció kérdése is. 

Az evangéliumi szellemre, a bensőséges ke-
resztény világnézetre felépült és jól megszer-
vezett nevelésre van szükség. S ez pedig az 
egészségügyi kiállításnak is, egyik legfőbb ta-
nulsága, amely minket, nevelőket fokozott 
tevékenységre, szinte apostoli munkára hív. 

előtti idő. Kidolgozása legyen a legrészlete-
sebb és mindenképen a helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodó. 

Mikor testileg és lelkileg fel vagy készülve 
a munkára, lépheted át csak az iskola küszö-
bét. Mihelyt átlépted, tudnod kell, hogy a szem-
párok sokasága lesi, várja minden hangodat, 
mozdulatodat és szomjasan szívják magukba 
ezeket, melyek asszimilálódva egyik percben 
egyiknek, másik órában másiknak válik énjévé, 
tulajdonává, tulajdonságává. Ne felejtsd el, 
hogy te példaadója, eszményképe vagy gyer-
mekeidnek, legyen hát minden cselekedeted 
és mozdulatod meggondolt és igazi mintának 
való. 

Legyél gyermekké, már amennyiben gyer-
mekké szabad lennünk. Ajkad fogjon bűbájos 
mesébe, ringasd édes álom karjaiban a drága 
kis lelkeket, füröszd meg őket a mese tündér-
világában s meglásd, örök barátaiddá tetted 
őket. A mese mindenkor hatalmas eszköz ma-
rad a kezedben. Kedves Barátom! Tanulj meg 
mesét mondani, a mese édes mézén keresztül 
oly könnyű a nemes érzelmeket a legrejtettebb 
zugokba is belopni. Ezek a mesék — természe-
tesen — simuljanak a tanmenetünk napi, heti, 
havi célkitűzéseihez és minden körülmények 
között pedagógiailag értékes, megválogatott 
mesék legyenek. Útmutatásul melegen aján-
lom figyelmedbe dr. Nógrády László: A gyer-
mekszeretet iskolája és „A mese" című köny-
veit, amelyekben minden kérdésre nézve fel-
világosítást, az összeállításhoz pedig útmuta-
tást találhatsz. 

Természetesen a fokozatnak megfelelően a 
felsőbb osztályokban mindinkább közelebb me-
gyünk a valósághoz, míg végre nemzetünk 
flicső történelmének emlékeiben is gyönyör-
ködtetjük gyermekeinket. Hagyjanak ezek örök 
nyomot a lélek tárházában. 

HogjT ezeknek megfelelhess, tanulj meg szé-

HUUÍKATERV ISKOLÁI» SZÍÜVOHALÁMAK 
EMELÉSÉBE.* 

itás.) írta : KOVÁCS S Á N D O R 
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pen mesélni, tanulj meg szépen előadni. A ta-
nítónak a szíve és esze mellett mindenkor 
készenlétben kell állni a nyelvének is, mely 
úgy az iskolában, mint a társadalmi élet meg-
nyilvánulásaiban egyik leghatalmasabb fegy-
ver, mely épít, táplál és rombolhat egyaránt. 
Ez a fegyvered legyen mindig fényes, tiszta 
és mindig egyenes, hogy harcolni tudhass a 
szent igazságokért és példaként állhass min-
denki előtt. Vigyázz, a nyelv könnyen felemel-
het, de hamar a porba is sújthat! 

Legyen megfelelő mesegyűjteményed, mint 
például Benedek: Magyar mese- és monda-
világa. Jó, ha többféle olvasókönyvet is szer-
zel, így például ha nem áll módotokban be-
vezetni a Quint—Drozdy-ié\e Magyar gyermek 
Olvasókönyveit, akkor feltétlen szerezd meg 
azokat, valamint még néhányfélét, amelyek 
igen sokszor rendkívül értékes és felhasznál-
ható dolgokat tartalmaznak. Hasznát fogod 
venni nem egyszer. De gyűjtsd az életre, külö-
nösen a helységed életére vonatkozó újság-
cikkeket is, melyeknek sokszor hasznát vehe-
ted. Így például: lúgkővel történt gyermek-
szerencsétlenség, életmentések. Ha pedig olyan 
ritka és nagy esemény történt, mint Gyulavári-
ban is, hogy egy vak fiú mentett ki a vízből 
egy fuldokló leányt, akkor azt írd le részlete-
sen és gondoskodjál róla, hogy megmaradjon 
az iskola részére minden időben. 

A meséléssel kapcsolatosan jegyzem meg azt 
is, hogy ne elégedjél meg azzal a pár mesével, 
amit az iskolai élet keretén belül elmesélhetsz, 
hanem legalább is minden hónapban csinálj 
egy-két mesedélutánt is. Itt is igen jó hasznát 
fogod venni Nógrády dr.: A gyermekszeretet 
iskolája című könyvének. 

A mesedélutánokon próbálkozhatol majd bá-
bokkal való előadással is. Már egyízben 
magamszerkesztette bábokkal próbaelőadást tar-
tottam és erről annyit mondhatok neked, hogy 
óriási sikerrel járt. Kedvesebb, színesebb dol-
got alig lehetne adni a falu gyermekeinek, de 
felnőtteinek is, amelyen keresztül félszegsége-
ket, hibákat oly könnyen javíthatna az ember, 
mint éppen a bábjátékok. Az idénre néhány 
pedagógiai értékű darabot állítok össze és úgy 
ezeket, mint az elkészítés módját ismertetni 
fogom veled. 

Kedves soraidban írod, hogy gyermekeid sze-
retnek játszani. Ennek igazán örülhetsz, mert 
ez azt mutatja, hogy igazi gyermekeid vannak, 
akikkel építeni, alkotni lehet. Elég baj az, ha 
van iskola, hol tilos a játék, nincs torna, sőt 
nincs óraközi szünet, mert — a vezetője nem 
ér rá a „tanítástól!" Te ne haladj ilyen úton! 
Növendékeid egészségének megóvása, testük-
nek edzése mindig szemed előtt legyen. Csak 
hadd tornázzanak, hadd játsszanak: mindkettő 
az életre készít elő, annak alkotóelemeit szol-
gáltatja és így ez nein „melléktantárgy!" Le-
gyen kedv, legyen derű, dal, de sohasem a 
fegyelem, a tisztességtudás rovására. Szélső-
ségbe ne ess a másik oldalon se. Ne legyél 
hasonlatos azokhoz, akik mindenáron minden-
ből játékot akarnak csinálni és nem veszik 

észre, hogy eljátsszák a „célt". Mindennek meg-
van a maga ideje. Legyen ideje hát a jó kedv-
nek, a komolyságnak; a sírásnak, a kacagás-
nak; a munkának és fesztelen játéknak. Okos 
és bölcs belátással élj ezekkel és nagy örö-
mödre fog szolgálni úgy neked, mint növendé-
keidnek. Sok szép példát találhatsz idevonat-
kozólag Kmetykó említett vezérkönyvében, to-
vábbá Doby Ida: Tornázzunk, gyerekek és 
Napnyugati játékok, Barna—Újhelyi: Játék 
könyvében. Sok útmutatást „A gyermekszere-
tet iskolájá"-ban. 

A kapcsolatos kirándulásokra nagy súlyt he-
lyezzél. A kirándulások tudás-tapasztalásszer-
zési, valamint testedzési céljai mellé iktassuk 
be az iskolák közti barátkozást is. Ezt a barát-
kozást már meg kell kezdeni a tanteremből 
levelezések útján. Erre szép és követendő pél-
dát mutatnak az Ifjúsági Vöröskereszt Egye-
sületek. A falu különböző iskolásai találkozza-
nak egy-egy kirándulás pihenési pontjain, mint 
például a levente gyakorlótéren. A falusi a váro-
sit, a városi a falusi iskolákat látogassa meg. 
Ezek a látogatások lennének kapcsai az össze-
tartozásra való nevelésnek. Ezek lennének hi-
vatva arra, hogy a széttagozódottságot, széjjel-
liúzást még csiráiban megöljék. Amíg akad 
falu, amelyben a különböző iskolák izoláltan 
élik a maguk tantermi életüket és amíg akad 
tanító, ki az összetartozást nem szívvel-lélek-
kel munkálja, addig nem is számíthatunk, hogy 
a magyar nemzet a pártoskodás nagy beteg-
ségéből kigyógyulhasson. Már pedig nekünk 
mindent meg kell tennünk és minden áldozatot 
meg kell hoznunk arra nézve, hogy a magyar 
nemzet hibáit leküzdjük, erényeikben pedig 
megerősítsük a népet. Fel hát — kedves Bará-
tom! — a szent munkára. Emelkedjél minden 
kicsinyességen felül és ne engedd, hogy az ér-
zékenykedés rajtad úrrá lehessen, cselekede-
teidben parancsolod. A túlérzékenység és kü-
lönbnek tartás gondolatai úgyis sok nemes 
gondolatnak volt már sírásója. 

Ebben a levelemben nem szólhatok én neked 
minden egyes tantárgyról külön-külön, de nincs 
is rá szükséged. Tanultad, tudod is, de meg 
meg is találod a szükséges dolgokat a Tanterv 
és Utasításokban. Ezekből szólok hozzád, mikor 
figyelmedbe kívánom ajánlani, hogy az életre 
nevelj. Az életre nevelj akkor, midőn példát 
mutatsz, midőn jóra szoktatod növendékeidet, 
vagy tudatossá teszed bennük a jót. Az életre 
neveljed őket, hogy tudjanak engedelmeskedni, 
becsületesek lenni, tudjanak lemondani, min-
den munkájukban pedig alaposak lenni. 

Vizsgálgattam az életbe kikerült gyermekek 
gyengeségeit, hibáit, erényeit. Hallgattam meg 
sok-sok véleményt több helyen. Panasz nem 
merült fel sehol sem, hogy tudásban hiányt 
szenvedtek volna a kikerült növendékek, de 
annál több nevelésbeli hiányt kellett észreven-
nem. A panaszok körülbelül ezekben foglalha-
tók össze: nem tudnak engedelmeskedni és 
nincsen meg bennük a függelem és tisztelet 
érzése; nem megbízhatók és nem alaposak; 
nehézségekkel szembeszállni nincs kedvük. Ezek 
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a panaszok nekünk célkitűzést jelentenek és 
minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy-
ha van munkánkban ilyen oldalról hiány, azok 

.pótoltassanak. Te pedig, mint kezdő ember, 
bele ne ess ezekbe! 

Az életre nevelj akkor, midőn olvasmá-
nyokat és egyéb részeket dramatizáltatsz. Az 
élet egy darabját jelentse a tantermed feldíszí-
tése, a benne levő virágok gondoztatása. De 
az életre gondolj akkor is, midőn már az iskola 
padjai között kezded kiválogatni azokat az 
arra alkalmas egyéneket, akik egykor a falu 
vezetésében szerepet fognak játszhatni. Ennek 
a helyes meglátása, kiválasztása és állandó 
figyelemmel való kísérése a kiválasztottaknak 
nagy eredményeket fog részedre biztosítani a 
jövőben. 

Az életre való nevelésnek egyik igen fontos 
eszköze a dolgozatírás, az írásbeli feladat. Vi-
gyáznod kell éppen ezért a dolgozatok csinos, 
tiszta, gondos és a kijelölt időre való elkészí-
tésére. A dolgozatok általános sémája állan-
dóan álljon a falra kifüggesztve, sok időtöltés-
nek és beszédnek vesszük ezáltal elejét. Eleinte 
sokat egy osztállyal se csináltass, csak oly 
mértékben, ahogy készségük javul, írass velük 
hosszabb dolgozatokat. A Tanterv által meg-
szabott méretek azonban mindenkor irány-
adóid legyenek. A nálam megismert füzeteket 
és azokba való írási módokat bátran alkalmaz-
hatod, mert azok beváltak még eddig minde-
nütt. A rendes fogalmazási, számolási, helyes-
írási, földrajzi, szépírási, esetleg kézimunka-
füzeteken kívül legyen házi mindenes füzet is. 
Ezt előállíthatjátok magatok is, mégpedig a 
felsőbb osztályokban sima, az alsóbb osztá-
lyokban kockás lapokból. Ha házi feladatot 
adsz fel. azokat őrizd ellen s ellenőrzésedet 
például keletbélyegzővel is jelezd. Jó a füzete-
ket kék papírral befedetned, nem piszkolódnak 
annyira. íratás előtt tanácsos a növendékek 
figyelmét külön is felhívni a kézmosásra. 
A dolgozatok javítása legyen gondos, osztály-
zásod, megjegyzéseid mindenkor tapintatosan 
figyelmesek. Itt jegyzem meg, hogy az én zseb-
könyvemben mindig áll egy-egy lapnak a tete-
jén ilyesmi: Fogalmazási témák, Kézimunkák 
stb. Sokszor eszébe jut az embernek valami. Az 
írás megmarad, a szó elrepül. 

Nekem külön módszerem — kedves Bará-
tom — a számolás, olvasás és írás megtanítá-
sához nincsen. Az új Tanterv és LTtasítások 
alapján becsületes munkával, nagy odaadással 
igyekezem a cél felé. Megvallom azonban, hogy 
egyes időszakokban olykor az olvasásra, majd 
a fogalmazásra, majd máskor meg a számolás 
gyakorlására használtam fel a rendelkezésemre 
kerülő szabad időket. Tehát sohasem gazdagí-
tottam egyik tantárgyat a másiknak a rová-
sára! Beosztással éltem mindenkor. De mivel 
közelebbről érdeklődsz ezek iránt, egy és más 
dolgot hadd mondjak ezért el. 

Az igazi értelemfejlesztésre mindig nagy 
súlyt helyeztem, különösen a beszéd- és értelem-
gyakorlatokon és olvasmánytárgyalásokon ke-
resztül. Az olvasási órákon ugyanis igen sokat 
lehet tenni a helyes és szép olvasás érdekében, 
de az értelemfejlesztés és bővítés érdekében is, 
miáltal már önkéntelenül is megteremtődik a 
jó helyesírásra és fogalmazásra való készség. 
A helyesírás tökéletességének elérésére első 
fokon a másolást, másodfokon a diktálást és 
harmadfokon a fogalmazást használtam, mely 
utóbbi egyben bizonyítványa volt már a kész-
ségnek is. Első osztályban fontosnak tartottam, 
hogy a szavakat megtanulják többé-kevésbbé 
leírni akár másolás útján, akár felrajzolt vagy 
előrakott tárgyak szemlélete útján, akár dik-
tálás után. A tiszta kiejtésed, valamint az alap-
szóra való figyelmeztetés — anélkül persze, 
hogy nyelvtanoskodnál — sokat segít. A má-
sodik osztályban a rövidebb mondatok biztos 
leírása befejezést nyert. A harmadik osztály-
ban még mindig óvtam gyermekeimet a hosz-
szúra nyújtott mondatoktól. Amint fejlődött 
azonban az írástechnikájuk, úgy nőtt írásbeli 
kifejezésben készségük és születtek meg a hosz-
szabb mondatok. Midőn olyan osztályt kaptam, 
melyiknek fogalmazása gyengébb volt a meg-
kívántnál, ezzel naponkint egy bizonyos ideig 
egy-egy gyermekkel a nagy táblára egy rövid 
fogalmazványt Írattam fel, amelyet aztán az 
egész osztály bírálgatott. Ez a napi ötperces 
munkatöbblet egykettőre éreztette hatását és a 
legszebb eredményre vezetett. A helyesírás, 
fogalmazás tanítására különben nélkülözhetet-
len könyvek jelentek meg az Egységes Vezér-
könyvek sorozatában, olvasd azokat minél 
többet. (Folytat juk) 

PESTALOZZI ÉS MAGYARORSKÁO 
— A Schweizerische Lehrerzeitung 1934. évf. 52. számából. — 

Pestalozzinak többféle vonatkozása volt Ma-
gyarországgal. Brunsvick Terézia grófnő 1808-
ban nővérével és annak két fiával Yvex-donba 
utazott Pestalozzihoz. A fiatal grófnőre — aki 
tudvalevőleg később az első gyermekkertet lé-
tesítette Magyarországon — nagy hatással volt 
Pestalozzi személye és munkássága. Hat hétig 
tartózkodott ott és ez a tartózkodás egész éle-
tére befolyással volt. Megtaláltam a népet — 
írja későbbi feljegyzéseiben. Néhány évvel ké-

sőbb Vay báró megbízásából egy fiatal magyar 
pedagógus, Várady Szabó János, tartózkodott 
Yverdonban, hogy Pestalozzi módszerét tanul-
mányozza. Kiváló férfiú lehetett, mert a Svájci 
Pedagógiai Társaság dísztagjai közé került. 

Pestalozzi és Vay báróné között levelezés is 
folyt, amelyből azt látjuk, hogy a báróné gyer-
mekei részére Pestalozzitól nevelőt kért. Először 
Várady Szabó János után kérdezősködött, majd 
Wilhelm Egger került Magyarországra. Ö ké-
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sőbb különösen a rajztanításban és a torna-
tanításban tökéletesítette magát és erre külö-
nös alkalma nyílott, amikor a Vay-család 1816-
ban Pestre költözött. Ekkor Egger levélben 
számol be Pestalozzinak tapasztalatairól. El-
mondja, hogyan készített tornahelyet és azt is, 
mennyire tetszett a gyermekeknek a torna és 
milyen nehezen adták a szülők beleegyezésüket 
a tornatanításhoz. Még a rendőrség is becitálta 
és megkérdezte, mit akar? Megmagyarázta a 
rendőrkapitánynak, aki jóindulatúlag tudomásul 
vette a tornatér berendezését. Megemlíti a le-
vél, hogy a fiatal Károlyi grófok, Waldstein 
gróf, Vay grófnő szintén mint műkedvelők 
vesznek részt a tornában. Egger elmondja, 
hogy nagyon jó dolga van Pesten, sok magán-
tanítványa is van a rajzban és festészetben, 
egyben elküldi Pestalozzinak munkái újabb 
előfizetési ívét. Hívei, mint látjuk, élénken buz-
gólkodtak, hogy Pestalozzinak minél több elő-
fizetőt szerezzenek Magyarországon. Pestalozzi 
hagyatékában csak egy levelet találunk Wil-
helm Egger számára. A levél 1818 szeptember 
15-én kelt Yverdonban. Ebben közli vele Pesta-
lozzi, hogy két új nevelőintézetet akar nyitni 
szegény gyermekek számára, közli azt is, hogy 
egyiket 12 gyermekkel már meg is nyitotta 
minden külső segítség nélkül. Nagyon megható 
szavakat ír a levélben. Bizonyára ön is örülne 
annak, ha olyan helyzetbe kerülnék még halá-
lom előtt, hogy a szegényeknek és a népnek na-
gyobb szolgálatot tudnék tenni, mint eddig. 
Majd pénzügyi dolgokat közöl vele, amelyek 
az előfizetési pénzekre vonatkoznak. 

Nagyon érdekes Schedius Lajosnak Pestaloz-
zihoz intézett levele 1817 augusztus 24-én. A Tu-
dományegyetem esztétikai tanára volt és a 
pesti evangélikus iskolák elöljárója. A levélben 
megírja, hogy sikerült neki Vay bárónéval 
együtt 50 előfizetőt gyűjteni munkáira. Most 
utazás előtt van, de meg van győződve arról, 
hogy visszatérése után még töbet fog gyűjteni. 
Egyben közli, több barátjával együtt azon dol-
goznak, hogy az evangélikus iskolákat Pesta-
lozzi szellemében vezessék. 

Második levele 1818 január 2-áról van kel-
tezve és örömmel közli Pestalozzival, hogy 
Pesten 49 és Budán 27 aláírót szerzett mun-
káira. Érdekes néhány nevet ideiktatni az elő-
fizetők közül: 

Budán: Brunsvick József gróf 1, Brunsvick 
Terézia grófnő 3, Batthyány Jozefin grófnő 1, 
Szécheny Fanni grófnő 1, Radvánszky bárónő, 
szül. Lipthay bárónő 3, Schuster Károly plébá-
nos 1 példány. 

Pesten: Rudnyánszky bárónő 3, Teleki Jo-
hanna grófnő 1, Csáky grófnő 1, Lázár Zsig-
mond 1, Böhm Károly egy. tanár 1, Veleczky 
János egy. tanár 1, Gömöry Károly 1, Lide-
mann Sámuel 6, Fuchs Krisztián 3, Petz Sá-
muel 1 példány. 

Az intézet másolókönyvében még egy Pesta-
lozzi-levél van Horváth Ferdinánd báróhoz in-
tézve Eperjesre, 1816 augusztus 13-áról. Azzal 
kezdi, hogy a báró levele mély betekintést en-
gedett neki nézeteibe és gondolkozásába és 

ezért ő is szabadon, elfogultság nélkül válaszol 
neki, mintha már évek óta ismerte volna. Rá-
mutat Pestalozzi, hogy amilyen kívánatos 
lenne a gyermekek otthoni nevelése, mégis ez 
igen nagy nehézségekkel van összekötve. Az 
erkölcsök egyszerűsége, az emberszeretet, amely 
minden nevelés alapja, ellentétben van azokkal 
az erkölcsökkel, amelyek most magasabb kö-
rökben uralkodnak. Nincsen elég alkalmas ne-
velő arra, akik ezekben a magas házakban 
mentesek lehetnének az élet könnyűségétől és 
annak helyes irányt adhatnának. Én már öreg 
vagyok és csak megkezdhetem az ön fiának a 
nevelését, célhoz nem vezethetem, de oldalamon 
olyan férfiak vannak, akik fiatalos erővel és 
nálamnál nagyobb rátermettséggel törekszenek 
a cél felé. Intézetem szilárd és mindent el fogok 
követni, hogy halálom után is ebben a szellem-
ben vezessék. Az újabb időben olyan új taní-
tási eszközöket alkalmazunk, amelyek nagy 
előnyére, válnak az oktatásnak. Ki kell tarta-
nunk a kísérletek mellett, mert ezeknek lélek-
tani alapja szolid és biztos eredményeket fog 
hozni. Igaz örömmel várom az ön fiát és min-
dent el fogunk követni az ő erkölcsi, szellemi 
és fizikai képzésének előmozdítására. Itt né-
met, francia, amerikai, olasz, spanyol, angol és 
különösen sok svájci pajtást fog találni. Éle-
tük egyszerű, de képességeket fejlesztő, tevé-
keny, örömet és jókedvet ébresztő. Egyben közli 
Pestalozzi, hogy felnőttek nem laknak együtt 
a tanulókkal, de ha a báró fiának okvetlenül 
szüksége van a melléje rendelt felnőttre, abba 
is beleegyezik. 

Még egy vonatkozása van Pestalozzinak Ma-
gyarországhoz. Mikor a nápolyi Pestalozzi-
iskola megszűnt, vezetője dr. Georg Franz Hoff-
mann családjával együtt Pestre keriilt, való-
színűleg az evangélikus iskolába. Mindenesetre 
érdekes volna tudni, hogy mi lett a sorsa Ma-
gyarországon a két Pestalozzi-tanítványnak: 
Eggernek és Hoffmannak? (K. A.) 

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMÜVELÉS 

Népkönyvtár és vándorkönyvtár 
I r ta : Dr . B I S Z T R A Y G Y U L A 

A közművelődés útja — iskolában és iskolán 
kívül — két párhuzamos síkon halad; az egyik 
az élőszóbeli közlés, a másik a könyvek taní-
tása. Az előbbi a tömegeket átfogó tanítómun-
kát végzi, míg az utóbbi az ismeretek elmélyí-
tését, az egyéni továbbképzést vallja feladatául. 

Iskola és könyvtár a kezdet kezdete óta iker-
fogalmak. A művelődésnek nélkülözhetetlen 
szerve mind a kettő s minthogy lényegükben 
egészítik ki egymást, együttműködésük kultu-
rális alapkövetelmény. Ez a szerves összetar-
tozás az oktatásügy történetében világosan ki-
tűnik, mert hiszen minden jelentősebb taninté-
zet könyvtár kíséretében jelenik meg és fejlő-
dik tovább. A közép- és újkorban a szerzetesi 
iskolák és az egyetemek mellett találjuk az első 
közcélú könyvtárakat. A könyvnyomtatás meg-



869 
NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 

68. ÉVF. 

indulása lehetővé teszi minden valamire való 
„tanodának" könyvtárral való fölszerelését, 
míg legújabban már az elemi iskoláknak is 
szerves tartozéka egy kisebb-nagyobb könyv-
gyűjtemény. 

Természetes, hogy nemcsak az iskolai taní-
tás, hanem az iskolánkívüli népművelés sem 
nélkülözheti az oktatásnak ezt a nagyfontos-
ságú segítőtársát. Jellemző, hogy népkönyvtá-
rakkal már akkor találkozunk, amikor a mai 
értelemben vett népművelésnek még csak a csi-
rái bontakoztak. 

Amióta a népművelés gondolata napról-napra 
általánosabbá válik, a népkönyvtárak kérdése 
is mind erőteljesebben nyomul előtérbe. A kér-
dés időszerűségét és jelentőségének egyetemes-
ségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a kö-
rülmény, hogy a Népszövetség szervezetébe 
tartozó Szellemi Együttműködés Nemzetközi 
Intézete (a Párizsban székelő Institut Inter-
national de Coopération Intellectuelle) legújab-
ban egész kiadványsorozatot indított meg a 
népkönyvtári problémák megvilágítása céljá-
ból. A sorozatból eddig két vaskos kötet jelent 
meg: az első (Bibliothéques populaires et 
loisirs ouvriers 1933.), a népkönyvtárak szerve-
zetével és a munkásosztály továbbképzésének 
feladataival foglalkozik, a második (Bőle et 
formation du bibliothécaire 1935.), a könyvtá-
rosképzés problémáját fejtegeti, különös tekin-
tettel a népkönyvtárakra; a harmadik kötet 
(Différents points de la mission sociale et in-
tellectuelle des bibliothéques populaires), most 
van előkészület alatt, ez a népkönyvtárak tár-
sadalmi és kulturális hivatását fogja kifejteni. 
E vállalkozás az egyes államoknak kitűnő al-
kalmat szolgáltat arra, hogy egyfelől saját 
népkönyvtári állapotaikról adjanak helyzet-
képet, másfelől pedig az öt világrész népkönyv-
tári viszonyairól tájékozódjanak s a leszűrődő 
tanulságokat a maguk javára hasznosíthassák, 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar 
népkönyvtárügy a kiadványokban méltó mó-
don van képviselve. Egyúttal élünk az alka-
lommal, hogy a külföld népkönyvtári eredmé-
nyeit és problémáit vázolva, kissé közelebbről 
foglalkozzunk a hazai népkönyvtárügy néhány 
figyelemreméltó mozzanatával. 

Mielőtt a problémák részleteire térnénk, szük-
ségesnek látszik tisztázni a népkönyvtár fogál-
mát. A közkönyvtárak általában a következő 
három csoportba foglalhatók: 1. Egyetemes jel-
legű, nemzeti közkönyvtárak, amelyek hivatva 
vannak az emberi szellem könyvekben lefekte-
tett értékeit részint megőrizni, konzerválni, ré-
szint pedig azokat a művelt nagyközönség és 
a tudományos kutatás rendelkezésére bocsátani. 
Ilyenek nálunk a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchenyi Könyvtára, az egyetemi 
könyvtárak, a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, a Fővárosi Nyilvános Könyvtár 
stb. 2. Egyházi, tudományos, társadalmi stb. 
intézmények könyvtárai, amelyek ugyancsak 
magasabb kulturális célok szolgálatában álla-
nak, de egyetemes ismeretkör helyett csak spe-
ciális tudományágakat ölelnek fel és a nagy-

közönség helyett csak egy szűkebbkörű, szak-
mabeli olvasóréteg igényeit tartják szem előtt. 
3. Végül a közművelődési könyvtárak, amelyek-
nek rendeltetése az emberi szellem egyetemes 
értékeit a legszélesebbkörű, tehát alacsony és 
magas kulturális réteget egyaránt magában-
foglaló olvasóközönségnek biztosítani. 

E harmadik típus az első típustól Jellegben 
alig különbözik. A különbségek csak a hivatás, 
használati mód, valamint a könyvanyag száma 
és összetétele tekintetében mutatkoznak. A 
nagy, nemzeti könyvtárak törekvése centralisz-
tikus; céljuk egy-egy központi könyvtárban a 
könyvállomány minél teljesebbététele s annak 
minél további konzerválása, a közönség-szem-
pontok a fenti szempontoknak vannak aláren-
delve. Ezekkel szemben a közművelődési könyv-
tárak fejlődési iránya decentralisztikus, vagyis 
nem a gazdag, központi könyvtár, hanem a mi-
nél többfelé szétszórt sok könyvtár a legfőbb 
cél. Sok könyvtár közepesszámú, de gondosan 
összeválogatott könyvanyaggal, sok olvasó és 
gyakori könyvhasználat: ez a közművelődési 
könyvtárak alaptörvénye. Evégből az ily 
könyvtárak közhasználatát minden lehetséges 
módon meg kell könnyíteni; díjtalan használat, 
az olvasóközönség olvasásra nevelése, érdeklő-
désének állandó fenntartása: ezek a közműve-
lődési könyvtárak életműködésének legfőbb 
rúgói. Ebbe a típusba tartoznak a közművelő-
dési egyesületek, intézmények, társaságok, ifjú-
sági körök stb. könyvtárai és ennek a típusnak 
legnagyobb jelentőségű képviselői ma a nép-
könyvtárak. A közművelődési könyvtárak em-
lített alapelvei legteljesebb mértékben éppen a 
népkönyvtárakra vonatkoznak. Népkönyvtár 
és közművelődési könyvtár csak név- s legfel-
jebb fokozat szerint különbözik egymástól. Az 
elnevezésbeli különbségek pedig már csak 
azért se tévesszenek meg bennünket, mert az 
előttünk fekvő kiadványok 8—10-féle elneve-
zést is használnak a szóbanlevő fogalom meg-
jelölésére. Népkönyvtár, közkönyvtár, nép-köz-
könyvtár, munkáskönyvtár, vándorkönyvtár, if-
júsági, levente- és gyermekkönyvtár stb. mind 
egy és ugyanazon könyvtárfajnak elnevezései. 
A „népkönyvtár" tehát gyűjtőfogalom; a köz-
művelődési könyvtárak legáltalánosabb típu-
sát, a nyilvános közkönyvtárak legszélesebb-
körű kiágazásait értjük rajta. Természetes, 
hogy ipari államokban a munkásrétegek, ag-
rárállamokban a falusi népi tömegek szellemi 
szükségletei szabják meg a vezető szemponto-
kat. De ezek csak árnyalati különbségek, ame-
lyek a dolog lényegét nem érintik. 

A népkönyvtári törekvések a népkönyvtár-
hálózat kiépítését, a fejlődés biztosítását és vé-
gül az eredmények fokozását jelölik ki irány-
adó szempontokként. 

A népkönyvtárhálózat megfelelő kiépítése 
minden egyes városnak, községnek, tanyának, 
telepnek a lakosság számához igazodó nép-
könyvtári ellátottságát jelenti. Hogy a külföldi 
államok közül melyik milyen mértékben van 
népkönyvtárakkal felszerelve, arranézve az 
előttünk fekvő népszövetségi kiadványokból 
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csak töredékes képet alkothatunk. Pontos sta-
tisztikai adatokat csak némelyik beszámoló tar-
talmaz, a többi általánosságok között mozog; 
nehézséget okoz az is, hegy számos esetben a 
népkönyvtári adatok az egyéb közkönyvtárak 
adataival szervesen egybe vannak kapcsolva. 
Legkedvezőbb a helyzet Nagy-Britanniában, 
ahol mindössze 622.000 lélek népkönyvtári ellá-
tása vár megoldásra. Kedvező a kép Németor-
szágban is, bár ennek közelebbi népkönyvtári 
hálózatát, sajnosan, nélkülözzük. Svájc csak 
1911. évbeli adatokkal szolgálhat, de már esze-
rint is az ország 3019 községéből 2215 község-
nek összesen 4442 könyvtára van, tehát csak 
804 község ellátatlan. Franciaország mintegy 
30.000 népkönyvtárjellegű könyvtárra hivatko-
zik, Svédország (1930) több mint 6000 könyv-
tárt mutat fel négymillió kötettel. A kis Bel-
gium (1929) 2188 közkönyvtárt és 3,800.000 köte-
tet jelent be. Elképesztő adatokat találunk az 
orosz beszámolóban: 103.000 könyvtárt, 90.000 
vándorkönyvtárt és ezekben összesen 271 millió 
kötet könyvet. Olaszország büszkén mutat rá 
a Dopolavoro szervezetében 1927—1931 között 
létesített 2888 új népkönyvtárra, amelyekben 
144.000 kötet könyvet és 20.000 kötet folyóiratot 
helyezett el. A Dopolavoróban megtestesített 
népművelési gondolat ösztönző hatásaképen a 
korábbi népkönyvtári szervezet is erős lendü-
letet vett Olaszországban. Míg 1893-ban csak 
542 és 1906-ban csak 415 népkönyvtárt jegyez a 
hivatalos olasz statisztika, addig 1926-ban már 
1930, 1929-ben pedig 3198 népkönyvtárról számol 
be. A hazai népkönyvtári állapotokra nézve áll-
janak itt a következő adatok: Közvetlenül a 
világháború előtt Nagy-Magyarország terüle-
tén 2026 általános jellegű népkönyvtár és 3815 
gazdasági népkönyvtár működött. Ez utóbbiak-
ban 477.708 kötet könyv volt elhelyezve. Ma 
Csonka-Magyarország területén a szorosabb 
értelemben vett népkönyvtáraknak két fajtáját 
különböztetjük meg. Az egyikbe a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium által 1927 óta léte-
sített, úgynevezett újtípusii (nagy-, közép-, kis-
és tanyai) népkönyvtárak tartoznak, számuk 
1616. A másikba a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsa és Felügyelősége által léte-
sített könyvtárak maradványai, továbbá az 
egyesületi és leventekönyvtárak tartoznak, szá-
muk 1780. Összesen 3396 népkönyvtár. Tekintet-
tel arra, hogy Magyarország kereken 3400 köz-
séget számlál, minden egyes községünk el volna 
látva legalább egy népkönyvtárral, ha azok 
arányosan lennének elosztva és ha a régi típus 
is minden tekintetben kielégítő könyvanyagot 
tártalmazna. A helyzet — sajnos — nem ez, 
amint erre alább, a vándorkönyvtárakról szólva, 
még visszatérünk. Népkönyvtáraink kötet-
száma mintegy 405.000. 

A népkönyvtáraknak — a jól összeválogatott 
könyvanyagon kívül — elsősorban alkalmas 
helyiségekre van szükségük. Ebből a szempont-
ból egyes államok mintaszerű helyzetben van-
nak. Angliában, Németországban, Japánban stb. 
a népkönyvtárak saját hajlékukban nyernek el-
helyezést; az ily népkönyvtárak külön könyv-

raktárakból, olvasóteremből és folyóiratolvasó-
helyiségből állanak. Ezekkel szemben a legtöbb 
államban (Franciaország, Ausztria stb.) a nép-
könyvtárak iskolák, hivatalok, vagy egyesüle-
tek vendéglátására vannak utalva. 

A falusi lakosság, illetőleg a munkásság sza-
badidejéhez való alkalmazkodása tekintetében 
a népkönyvtárak mindenütt kielégítő megol-
dásra törekszenek; a népkönyvtárak esti és 
ünnepnapi nyitvatartása a legtöbb államban 
általános. 

Az ingyenes népkönyvtári használat — ami 
Magyarországon kezdettől fogva megvan — 
nem mindenütt valósult meg; így például 
Ausztriában a népkönyvtárak látogatása díj-
fizetéshez van kötve. 

A népkönyvtárhálózat megfelelő kiépítése 
után azok egészséges fejlődésének biztosítása 
a legfőbb feladat. Itt merül fel a könyvállo-
mány rendszeres és céltudatos gyarapításának 
kérdése. Az alapanyag összeállítása megközelí-
tőleg sem okoz annyi gondot s nem kíván annyi 
körültekintést, mint a további gyarapítás. Hi-
szen az alapanyagot a nemzeti irodalom szép-
irodalmi termésének legjavából és a legalkal-
masabbaknak ismert népszerűsítő művekből, 
tehát egy már leszűrődött könyvkészletből le-
het összeállítani. A további gyarapítást azon-
ban a napi könyvtermés kavargó áradatából 
kell kiválogatni, szigorúan ügyelve a nép-
könyvtárak sajátos szempontjaira. Nincs na-
gyobb veszedelme egy könyvtárnak, mint a 
helytelen, céltévesztett gyarapítás, az ilyen 
könyvtárt menthetetlenül utoléri az elszürkü-
lés, beporosodás, a lassú, de biztos halál. E ve-
szélyeket elkerülendő, általában mindenütt 
csak előre megbírált és alkalmasnak talált 
könyvekkel gyarapítják a népkönyvtárakat; az 
alkalmas műveket további tájékoztatásul jegy-
zékbe foglalják. Nevezetes ilyen jegyzék az 
amerikai „Reading with a purpose"; nálunk 
Gulyás Pál „Népkönyvtári címjegyzéke" és a 
kultuszminisztériumi népkönyvtári jegyzékek 
végzik ezt a feladatot. —• Újabban egyre általá-
nosabbá válik az a gyakorlat, hogy a nép-
könyvtári szervezetek igazgatási központjai 
maguk gondoskodnak megfelelő kiadványok 
Íratásáról és kibocsátásáról. A népkönyvtári 
könyvellátásnak ez a legjobb megoldása, mert 
ilymódon a népkönyvtárak nincsenek kiszolgál-
tatva a napi könyvtermelés és könyvpiac eset-
legességeinek és a kényszerbeszerzéseknek. E 
megoldás gyakorlati értékét mi sem igazolja 
jobban annál, hogy a hazai népkönyvtárak 
könyvállományának legbecsesebb részét éppen 
a kultuszminisztérium által megindított „Ma-
gyar Népművelés Könyvei" c. sorozat alkotja, 
amelyet a népszövetségi kiadvány is külön ki-
emel. Hasonló vállalkozásokkal találkozunk 
még Hollandiában, a skandináv-államokban, 
Olaszországban és Ausztriában stb. 

A jól felszerelt és kellő ütemben fejlesztett 
népkönyvtár rátérhet a harmadik feladat meg-
valósítására is, tudniillik hatásának kimélyí-
tésére és eredményeinek. fokozására. A nép-
könyvtárak kulturális kihatásának kérdése a 
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könyvtárosképzés és közönségnevelés problémá-
jával függ össze. A könyvtárosképzés elsősor-
ban általános könyvtárügyi feladat, de azért a 
népkönyvtárügy szempontjából sem közömbös. 
Jelentőségét a népszövetségi kiadvány igen 
szépen világítja meg: „A népkönyvtárnak nem-
csak értéke függ a könyvtárostól, hanem léte-
zése is. Láttunk elpusztulni népkönyvtárakat, 
nem a közönség közönye, hanem a könyvtáros 
liozzánemértése miatt. A népkönyvtár könyv-
tárosa sokkal közelebb áll a közönséghez, mint 
a tudományos könyvtáraké. Valóságos társa-
dalmi hivatást tölt be. Az olvasóval fennálló 
közvetlen kapcsolatában meg kell őt értenie, 
vezetnie, nevelnie kell ízlését és nem egyszer 
bátorítani is. Reá vár az iskola szerepének 
folytatása, mert igen gyakran ő az egyedüli 
szellemi irányítója az olvasónak." Javasolja a 
kiadvány, hogy — úgy mint Belgiumban — 
minden államban be kellene vezetni a tanító-
képzők tanmenetébe a könyvtártani alapisme-
reteket: a katalogizálást, vagyis könyvfölvé-
telt, klasszifikálást, vagyis könyvszakozást, 
bibliografálást, vagyis némi könyvészeti jár-
tasságot stb. „A falvakban a tanítók és tanító-
nők nemcsak az iskolai könyvtárt, hanem a 
községi könyvtárt is kezelik. Szükséges tehát, 
hogy a tanítóképzők növendékei a városi 
könyvtárakban bizonyos könyvtári jártasságra 
tegyenek szert és erről már a képzőbeli vizs-
gán számot adjanak." 

A közönségnevelés eszközeire már az előbbi 
idézet is rámutat. A könyvtárlátogatók irányí-
tása, ösztönzése, a könyvek szeretetére és meg-
becsülésére nevelés — ezek a teendők. A kö-
zönségnevelés legeredményesebb módja az, 
hogy az emberekkel már gyermekkorukban 
megismertessük a könyvtár életét és megsze-
rettessük a könyveket. Legjobb iskola tehát a 
gyermekkönyvtár. A gyermekkönyvtár gondo-
lata a könyvtárügy paradicsomi otthonából, az 
Északamerikai Egyesült Államokból szárma-
zott át Európába. A gyermekkönyvtár abban 
különbözik az iskolai könyvtártól, hogy míg az 
iskolai könyvtár csak kikölcsönöz (s a gyenge 
tanulót gyakran kizárja a kikölcsönzésből, az 
Isten tudja mért?), addig a gyermekkönyvtár 
önálló olvasóteremben van elhelyezve, ahol a 
gyermekek — mint valami napközi otthonban 
— kényelmes, fűtött helyiségben, kedvükre ol-
vashatnak. Elképzelhető, micsoda áldás egy 
ilyen gyermekkönyvtár a nagyvárosok mun-
kásnegyedeiben, a gyár- és bányatelepeken! 
Európa leghíresebb gyermekkönyvtára a pá-
rizsi „L'Heure Joyeuse" (,Vidám óra"). Ennek 
a könyvtárnak már a puszta neve vonz és csá-
bít. Valósággal áradnak belé a francia aprósá-
gok s csavargás helyett komolykodva merülnek 
el a meséskönyvek és ifjúsági olvasmányok 
tündérvilágába. Örömmel emeljük ki, hogy 
újabban nekünk is van néhány gyermekkönyv-
tárunk és pedig a Fővárosi Nyilvános Könyv-
tár 2., 3., 7. és 8. számú fiókkönyvtáraiban. Re-
mélhetőleg ösztönző példái lesznek egy széle-
sebbkörű kibontakozásnak! 

Miután vázoltuk a népkönyvtári törekvések 

fokozati rendszerét, vessünk egy tekintetet a 
népkönyvtárak forgalmi statisztikájára s az 
azokból kiolvasható tanulságokra. A népkönyv-
tári statisztika egyfelől a könyvtárak, a köte-
tek és a kivett könyvek számából, másfelöl a 
lakosság és a könyvtári látogatók számából te-
vődik össze. E számok között szerves belső 
összefüggés állapítható meg, de tévedés lenne 
azt hinni, hogy a nagy kötetállomány és a nagy 
forgalom, továbbá a népes lakosság és az élénk 
könyvtári látogatottság mindig egyenes arány-
ban áll egymással. A népkönyvtári statisztika 
legtanulságosabb kombinációi a következők: 

1. A könyvállomány kihasználása, vagyis az 
a kérdés, hogy egy-egy könyvtári könyv évente 
átlag hányszor kerül forgalomba! A kihaszná-
lás akkor gazdaságos, ha átlag 2—3-szoros 
igénybevételt mutathatunk fel. Háromszoros, 
tehát mintaszerű kihasználásról számol be a 
svájci Bibliothéque pour Tous (Mindenki 
Könyvtára). Belgium könyvtárainak 3,815.000 
kötete 1929-ben 7,181.437 kötetforgalmat ért el, 
ami 1-8-szoros, tehát csak közepes kihasználás-
nak felel meg. A hazai népkönyvtárak kihasz-
nálása az utóbbi három tanévben fokozatos 
csökkenést mutat. 1932—33-ban: 244.202 kötetál-
lcmánnyal 570.610 kötetes forgalom (2-3-szoros 
kihasználás), 1933—34-ben: 339.895 kötetállo-
mánnyal 692.176 kötetes forgalom (20-szoros 
kihasználás), 1934—35-ben: 408.616 kötetállo-
mánnyal 747.101 kötetes forgalom (l-8szoros ki-
használás). A csökkenés magyarázata az, hogy 
a lakosság a könyveket egy időn belül kiol-
vassa és már csak az újabb könyvek iránt ér-
deklődik. Az 1934—35. tanévi beszámolók sze-
rint legelőnyösebben Pest vármegye népkönyv-
tárai vannak kihasználva (38), kedvezően He-
ves, Győr, Hajdú, Szabolcs, Sopron, Tolna és 
Borsod vármegyék (2-4—2-0), legkevésbbé So-
mogy, Bács-Bodrog, Fejér és Szatmár várme-
gyék népkönyvtárai (06—09). Törvényhatósági 
városokban a népkönyvtárak kihasználása ál-
talában jóval gyengébb, minthogy a nagyváro-
sok lakosságának rendszerint nagy közkönyv-
tárak is rendelkezésre állnak. Jellemző példa 
Budapest és Debrecen (0-9). Magyarázatul és 
összehasonlító tájékoztatásul álljcn itt a leg-
nagyobb forgalommal dolgozó hazai közkönyv-
tárnak, a Fővárosi Nyilvános Könyvtárnak 
1934. évi forgalmi statisztikája, amely szerint: 
450.562 kötetállománnyal 1,048.238 kötetes for-
galmat, tehát az állomány 2-3-szoros kihaszná-
lását érte el. 

2. A lakosság részvétele a népkönyvtár for-
galmában, vagyis az a kérdés, hogy a lakosság-
nak hány százaléka népkönyvtári olvasó? Né-
metország statisztikája szerint a népkönyvtári 
olvasók a vidéki lakosságnak átlag 15—20 szá-
zalékát, a kisebb falvaknak pedig átlag 5—10 
százalékát teszik, egyes helyeken azonban — fő-
leg a nagyvárosokban — a százalékarány 2-6— 
21 százalékra is alászáll. A bécsi népkönyvtá-
rakat évente átlag 100.000 olvasó látogatja. 
Olaszország 1929. évi népkönyvtári látogatói-
nak száma 5 millió. A hazai népkönyvtárakat 
1934—35. tanévben 259.859 olvasó látogatta, ami 
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2-9 százaléknak, helyesebben 29 ezreléknek fe-
lel meg'. A vármegyék közül kedvező ezrelék-
számot mutat Pest (49), Békés (47), Abauj (46) 
és Sopron (45), kivételesen magasat Csongrád 
(74). Legkisebb a könyvtári érdeklődés Bács-
Bodrog vármegyében, ahol a népkönyvtári ol-
vasók száma a lakosságnak egy ezrelékét is 
alig éri el. A törvényhatósági jogú városok kö-
zül legkisebb a népkönyvtári olvasók arány-
száma Budapesten, Baján és Győrött (1, 5, 10 
ezrelék), kedvező Kecskeméten (35), kivételesen 
magas Miskolcon (53) és Szegeden (106). 

3. Az olvasási arányszám az évente kiolva-
sott könyveket a lakosság számával hozza kap-
csolatba, vagyis 1000 lakosnak évi átlagos nép-
könyvtári könyvhasználatát tünteti fel. A ha-
zai népkönyvtárak 1934—35. évi olvasási arány-
száma 85. 

4. Tanulságos végül a könyvállomány igény-
bevételét szakok szerint is kimutatni, vagyis 
megvilágítani, hogy a könyvtárlátogatók mi-
lyen tárgyú könyveket olvasnak leggyakrab-
ban? Igen jól szemlélteti az olasz népkönyvtári 
olvasók komoly érdeklődését a következő ki-
mutatás: mezőgazdasági tárgyú, műszaki tár-
gyú, fasisztaszellemű könyv: 25—25 százalék, 
útleírás és gyermekkönyv 10—10 százalék, szó-
rakoztató könnyű olvasmány: 5 százalék. Svájc 
olvasóközönsége legnagyobbrészt szórakoztató 
művek és általános kulturális tárgyú könyvek 
iránt érdeklődik. Nálunk főleg a gazdasági 
tárgyú könyveket keresik. Szépirodalomból 
Jókainak, Mikszáthnak és Gárdonyinak van 
nagy kelete, verset nem, vagy csak alig ol-
vasnak. 

Utoljára maradt — pedig igazán nem utolsó 
kérdés — a népkönyvtárak pénzügyi problé-
mája. Miből teremtik meg a külföldi minta-
szerű népkönyvtárak létük alapjait s hogyan 
is biztosítják virágzó fejlődésüket? A népszö-
vetségi kiadványok tanúsága szerint a legtöbb 
országban a népkönyvtárak felállítása általá-
ban állami szervekből indult ki, de az állam 
csak kezdeményező lépést, impulzust adott. A 
népkönyvtári hálózat kiépítése, új népkönyv-
tárak létesítése, a könyvállomány továbbfej-
lesztése és a könyvtárak fenntartása már telje-
sen a közületek: városok, községek, egyesületek 
vállaira hárul. És ez természetes is, hiszen a 
népkönyvtárak minden áldását, az olvasás, szó-
rakozás, művelődés előnyeit közvetlenül maguk 
a közületek tagjai élvezik. Eddig öt európai 
államban (Svédország, Dánia, Finnország, Bel-
gium és Csehszlovákia) hoztak népkönyvtári 
törvényt, amelyek pontosan szabályozzák a 
könyvtárlétesítés, könyvtárgyarapítás és a 
könyvtársegélyezés módozatait. Számos más 
államban pedig, ahol nincsen törvény, a társa-
dalom magától, önkényt gondoskodik kulturá-
lis önellátásáról. (Lettországban alkohol- és 
boradó, Norvégiában külön e célból szervezett 
sorsjáték, tudjuk továbbá, hogy Amerikában 
színházak, hangversenyek, estélyek tiszta jö-
vedelmét fordítják könyvtári célokra.) Nálunk 
a népkönyvtárügy ugyancsak állami feladat-
ként jelentkezett, de -— a társadalom lassan ol-

vadó közönye miatt — szinte a mai napig az 
is maradt. 1927-ben, az 1500 új népkönyvtár fel-
állítására a kultuszkormány mintegy 650.000 
pengőt áldozott és azóta a népművelési javada-
lom egy jelentős hányadát fordítja évente rend-
szeresen új népkönyvtárak létesítésére és a már 
fennálló népkönyvtárak egyenletes gyarapítá-
sára. Népkönyvtárügyünk terén számottevő 
segítség várható a VKM. 77.300/1933. VII. sz. 
rendelet alapján, amely fölhívta a törvényható-
sági népművelési bizottságokat, hogy minden 
évben a népművelési célokra rendelkezésükre 
álló összegek bizonyos hányadát (az élőszóbeli 
népművelési tevékenységre előirányzott ösz-
szegnek legalább 15 százalékát) népkönyvtári 
célokra fordítsák. A rendelet jótékony hatása 
az elmúlt két tanévben már is érezhető, aineny-
nyiben azóta több törvényhatóság maga is ala-
pított kultuszminisztériumi típusú népkönyv-
tárakat. Dicséretesek ezek az eredmények, de 
még mindig csak szerény kezdeteknek tekint-
hetők. 

Amely államban kiépített népkönyvtárháló-
zat nincs és annak közeli megvalósulása — 
anyagi eszközök hiányában — nein remélhető, 
ott átmeneti megoldásra van szükség. E célra 
legalkalmasabbnak az úgynevezett vándor-
könyvtár-intézmény kínálkozik. A vándorkönyv-
tár kisebb — rendszerint 30—100 kötetből álló —• 
könyvcsoport, amely ládába, szekrénybe fog-
lalva, vagy pedig külön e célból berendezett 
kocsira (bibliobus) fölszerelve, a kulturális 
gócpontoktól távoleső falvak, tanyák, telepek 
lakóit szabályos időközökben megfelelő olvas-
mányokkal látja el. Előnye, hogy az olvasókat 
állandóan változó friss olvasmányokhoz jut-
tatja s lehetővé teszi a könyvanyag leggazda-
ságosabb kihasználását. Hátránya, hogy ugyan-
azon könyvnek ismételt elolvasását, huzamo-
sabb használatát (ami különösen az ismeretter-
jesztő műveknél fontos) nem engedi meg, to-
vábbá, hogy a könyvek a gyakori szállítás és 
használat következtében fokozottabb mérték-
ben vannak kitéve a kopásnak és elhasználó-
dásnak. Ez igaz, de népművelési szempontból 
sokkal örvendetesebb látvány a tisztes haszná-
latban megkopott népkönyvtár, mint a félté-
keny önzés következtében kihasználatlan, újan 
beporosodott, elevenen eltemetett könyvgyűj-
temény. 

A népszövetségi kiadványok beszámolói arról 
győznek meg, hogy a hiányos népkönyvtár-
hálózatú államokban évtizedek óta igen hasz-
nos szerepet töltenek be a vándorkönyvtárak; 
könyvanyaguk kihasználása a népkönyvtára-
kénál sokkalta gazdaságosabb és tekintettel az 
olvasnivaló frisseségére, sok helyen népszerűb-
bek, mint az állandó könyvtárak. Ám ettől füg-
getlenül a vándorkönyvtárintézményt csak át-
meneti megoldásnak szabad tekinteni. A nép-
könyvtári törekvések iránya az, hogy minden 
község, tanya és telep állandó, saját könyvtár-
hoz jusson, azt mint tulajdon birtokát karolja 
fel és mint saját gyermekét istápolja. 

Vándorkönyvtárakat az Északamerikai Egye-
sült Államokban, Mexikóban, Japánban, In-
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diában és Európa számos államában egyaránt 
találunk. A már említett svájci Bibliothé-
que pour Tous szervezete voltaképen néhány 
nagy központból irányított vándorkönyvtár-
hálózat. Spanyolországban 1904 óta működnek 
vándorkönyvtárak. Franciaország a világhábo-
rúban tönkrement vidékeken (Aisne megye 
Soissons járásában) fejlesztette ki a népkönyv-
táraknak ezt a formáját. Német-Pomerániában 
1923-ban szerveztek vándorkönyvtárakat, ame-
lyeknek központja Stettin. Oroszországban 
90.000 vándorkönyvtár működik. Lengyelország-
ban ez a könyvtárfajta rendkívül nagy nép-
szerűségre tett szert. Újabban Ausztria is be-
vezette, sőt két népkönyvtári szempontból igen 
előnyös helyzetben levő állam: Dánia és Bel-
gium is meghonosította. 

A vándorkönyvtár-intézmény a hazai nép-
könyvtárügy terén sem ismeretlen. A Múzeu-
mok és Könyvtárak Országos Tanácsa a nép-
könyvtárakkal párhuzamosan vándorkönyvtá-
rakat is létesített; 1913-ban például 32-t. A ván-
dorkönyvtárak meglepően magas forgalmat ér-
tek el. Egy-egy 30 kötetes vándorkönyvtár évi 
forgalma 876 kötet volt és egy-egy kötetre 
ugyanazon állomáson átlag 2-2-szeres kihaszná-
lás jutott. Az utóbbi évekhen Budapest, Csong-
rád és Veszprém vármegye iskolánkívüli nép-
művelési bizottsága újította fel ezeket a háború-
előtti kezdeményeket. A budapesti népművelési 
bizottság birtokában és kezeléséében 1923 óta 
működik 31 darab, egyenként 100—100 kötetet 
tartalmazó vándorkönyvtár; a könyvanyag 
háromnegyedrésze szépirodalom, a többi isme-
retterjesztő mű. E vándorkönyvtárak praktikus 
ládákban vannak elhelyezve, minden könyvtár 
évente két vándorutat tesz meg a főváros kü-
lönböző levente- és munkásegyesületei között. 

A vázolt minták és előzmények alapján ren-
delte el a kultuszminisztérium folyó tanév kez-

detén a közép-, kis- és tanyai típusú népkönyv-
tárak egy részének vándorkönyvtárrá való át-
szervezését olymódon, hogy azoknak 1927-ben 
adományozott, tehát azóta már kellőképen ki-
használt szépirodalmi anyaga (kb. 80—90 kötet) 
a népkönyvtárral nem bíró községek és tanyák 
használatára egy-egy esztendőre átadassék. Te-
kintettel arra, hogy 1616 népkönyvtárunk mind-
össze 1260 községben van elhelyezve (minthogy 
a nagyobb községek, városok, tanyaközpontok 
annak idején több könyvtárt kaptak), Magyar-
ország 3400 községéből ezidőszerint még 2140 
község népkönyvtári szempontból ellátatlan. A 
népművelési bizottságok a népkönyvtárral fel-
szerelt községeket 2—3 könyvtárnélküli község 
körzeti központjává állítják s ezek között bo-
nyolítják le az említett szépirodalmi könyv-
csoport évenkénti vándoroltatását. Mivel a nép-
művelés és közművelődés céljait a szépirodalom 
mellett főleg az ismeretterjesztő művek szol-
gálják, amelyeket azonban állandó használatuk 
miatt eredeti letéti helyükről elmozdítani nem 
lehet, a kultuszminisztérium a közeljövőben 
úgynevezett törzskönyvtárakkal fogja fölsze-
relni a népkönyvtárral még nem rendelkező 
községeket. A törzskönyvtár ismeretterjesztő-
műveket tartalmazó könyvsorozatból fog ál-
lani, amely egy arányosan továbbfejlesztendő 
teljes népkönyvtári rendszernek képezi alapját. 
Midőn majd összes községeink és tanyáink 
törzskönyvtárai a teljes népkönyvtárak állo-
mányának szintjére emelkednek, a vándor-
könyvtár-szervezet automatikusan megszűnik. 

Új vándcrkönyvtár-intézményünk csak a je-
len tanévvel kezdi meg működését, kihatása és 
eredménye tehát legfeljebb egy év múlva mu-
tatkozik. De a külföldi példák és szórványos 
kísérletek biztató jelenségei alapján már most 
joggal remélhetjük, hogy a hazai talajban is 
életerős gyökei eket ver és bőséges szüretet hoz. 

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

Az összetett m o n d a t * 

írta : D R O Z D Y G Y U L A . 

I. 
A gyermekek eddig az egyszerű és bővített 

mondatokról tanultak, beszéd, írás és olvasás 
közben azonban már sokszor találkoztak össze-
lett mondatokkal. Szerkezetüket talán megérez-
ték, sejtették, de még nem vizsgálgatták. En-
nek és a következő tanítási egységnek kereté-
ben az lesz a feladatunk, hogy az egyszerű 
mondatok szerkesztését megértessük, tudatosít-
suk. A szemléletek megbeszélése közben tehát 
észre kell vétetnünk azt, hogy sokszor két-há-
rom gondolatot, állítást fejezünk ki egy mon-
datban, mert ezeket összetesszük, belőlük össze-
tett mondat keletkezik. Az összetett mondato-
kat helyesírási szempontból vizsgálgatva, vétes-

* Mutatvány a szerzőnek most megjelent könyvéből. 

síik észre, hogy az összetett mondat tagjai közé 
vesszőt teszünk. 

TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) K a p c s o l ó i s m é t l é s : a z e g y s z e r ű 
é s a b ő v í t e t t m o n d a t . — Ha kinézünk az 
ablakon, zúzmarás fákat látunk. Nézzétek meg, 
inik gubbasztanak azon a fán! —- Verebek. — 
Mondjátok meg azt is, hogy mit csinálnak! — 
A verebek gubbasztanak. — Mit állítasz ebben 
a mondaíban? —• S mikről állítod azt, hogy 
gubbasztanak? — Melyik az alany s melyik az 
állítmány? — Miféle mondat ez, mert már alany 
és állítmány van benne1? — Mondd meg a mon-
datban azt is, hogy hol gubbasztanak azok a ve-
rebek! — A verebek a fán gubbasztanak. — Mi-
vel bővítetted az egyszerű mondatot? — Azzal, 
hogy: fán. Ez helyhatározó. — Most már van 
benne alany, állítmány és helyhatározó, azért 
milyen mondat1? — Mivel lehetne még ezt a 
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mondatot bővíteni? — kérdezem, mire a gyer-
mek jelzővel ós időhatározóval is bővíti. 

b) C é l k i t ű z é s . — Alkossunk mondatokat 
és vizsgálgassuk, alakítgassuk azokat! 
Tárgyalás. 

a) M o n d a t o k a l k o t á s a c s e l e k v é s e k 
m e g f i g y e l t e t é s e a l a p j á n . Két gyerme-
ket hívok a táblához. Az egyiknek azt mondom, 
hogy írjon, a másiknak] pedig azt, hogy rajzol-
jon. Miközben a cselekvések folynak, szólok: — 
Mondjátok meg, hogy ki s mit csinál itt1? — 
Pali ír, — mondja a felszólított gyermek. — ír-
játok ezt fel! Én is felírom ide a táblára! — Ki 
s mit csinál itt1? — Gyurka rajzol, — mondják 
s ezt is felírjuk. A két gyermeket helyére kül-
döm s a két mondatot ők is felírják. 

b) A k é t e g y s z e r ű m o n d a t v i z s g á l -
g a t á s a s a z o k b ó l ö s s z e t e t t m o n d a t 
a l a k í t á s a . — Olvasd el az első mondatot! — 
Miféle mondat ez! — Miféle mondat a máso-
dik"? — Olvasd el a két mondatot úgy, hogy a 
pontnál állj meg! — Hol van az első mondat-
nak a vége"? — Ott, ahol pont van. A pontot 
letörülöm s vesszőt írok helyette. — írjatok ti 
is a pont helyett vesszőt! — Pali ír, Gyurka 
rajzol, vesszőnél kellően hangsúlyozva olvassa 
a gyermek a mondatot. — Hány mondat lett 
a kettőből 1 — Egy. — Hány mondatból van 
összetóve ez az egy mondat"? — Melyik az első? 
— Mivel jeleztük annak a végét? — Vesszővel. 
— S melyik a második mondat? — Mivel jelez-
tük annak a végét? — Mert ez a mondat össze 
van téve, miféle mondat lehet? — Összetett 
mondat. — Hiszen az előbb két egyszerű mon-
dat volt! — Igen, de akkor ponttal választottuk 
el a két mondatot ós így olvastuk, — mondja 
a gyermek s kellő hangsúlyozással elolvassa a 
két egyszerű mondatot. Majd megmondja, hogy 
a pont helyett vesszőt írtunk s így a két mon-
datból összetett mondat lett. amit így olvasunk, 
— mondja ós az összetett mondat hangsúlyával 
olvassa. 

— Mit tudunk meg ebből az egyszerű mon-
datból: Pali ír? — Vájjon megtudjuk-e ugyan-
azt az összetett mondat első mondatából? — 
Mit tudunk meg a második egyszerű mondat-
ból? — Vájjon megtudjuk-e azt az összetett 
mondat második mondatából? — Ebből láthat-
tok valamit! — Azt, hogy ugyanazt tudjuk meg 
a két egyszerű mondatból, mint az összetett 
mondatból, — állapítják meg a gyermekek. 

Hogy a szemléletet megerősítsem, több egy-
szerű mondatot írok a táblára s azokból a gyer-
mekekkel alakíttatok összetett mondatokat. így: 
— Két egyszerű mondatot írok a táblára, — 
mondom s felírom: Mariska terített. Irma tá-
lalt. — Jöjj ki a táblához s írd le összetett mon-
dat alakjában! — Olvasd el előbb az egyszerű 
mondatokat, azután az összetett mondatot! — 
Mi a különbség a kettő között a leírásban? — 
Hogyan olvassuk a két egyszerű s hogyan a 
belőlük alkotott összetett mondatot? — kérde-
zem, mire a gyermek mind a kettőt elolvassa. 
— Vájjon van-e különbség a két egyszerű és 
az egy összetett mondat jelentése között? 

Ugyanígy alakíttatok összetett mondatot pl. 

a következő három egyszerű mondatból: A tyú-
kok kapargálnak. A kaesák ülnek. A ludak 
állnak. 

c) B ő v í t e t t m o n d a t o k ö s s z e t é t e l e . 
(Minthogy beszédközben a leggyakrabban bő-
vített mondatokat teszünk össze s mert a gyer-
mekek az olvasás közben is rendszerint ilyenek-
kel találkoznak, alakíttassunk bővített monda-
tokból is összetett mondatokat.) A bővített mon-
datok szerkesztése történhetik pl. cselekvések 
megfigyeltetése alapján. Ebből a célból egy 
gyermekkel olvastassunk az asztal mellett, a 
másikkal Írassunk a padban, miközben alkot-
tassuk meg pl. ezeket a bővített mondatokat: 
Agnes az asztal mellett olvas. Margit a pad-
ban ír. Állapíttassuk meg, hogy ezek bővített 
mondatok, aztán a fenti módon alakíttassunk 
belőlük összetett mondatot, majd olvastassuk el 
a két bővített s az ezekből alakított összetett 
mondatot. Bővíttessük ugyanezeket a monda-
tokat tárggyal is s úgy is kapcsoljuk össze. 
(Agnes az asztal mellett mesét olvas. Margit a 
padban feladatot ír. Ugyanezen mondatokat a 
hangosan és csendben módhatározókkal is bő-
víttethetjük. 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . — Most már miféle 

mondatokat ismertek? — Melyiket ismertétek 
meg ma? — Hogyan keletkezik az összetett 
mondat? — Miféle írásjel választja el egymás-
tól az összetett mondat mondatait? — Miféle 
mondatokat lehet összetenni? — Egyszerű és 
összetett mondatokat. Olvassátok el a felírt 
egyszerű, bővített és összetett mondatokat! 

b) Ö s s z e t e t t m o n d a t o k a l a k í t á s a . 
— Alakítsatok összetett mondatokat a következő 
mondatokból: Az ökörszem, a bokorban fészket 
rakott. Abba öt tojást tojott. —• Az egyik ökör-
szem a tojásokon ült. A másik ennivaló után 
nézett. — A mókus az odúban alszik. A harkály 
a fát kopácsolja. A cinke petéket keresgél. — 
Az ég felhős. Esik a hó! Csúszik a szán! — Gá-
bor szánkázik. Évi korcsolyázik. Ferkó csúsz-
kál. 

c) Ö s s z e t e t t m o n d a t o k s z é t b o n t á s a . 
— Bontsátok szét az alábbi összetett mondato-
kat egyszerű s bővített mondatokra: Segíts 
magadon, az Isten is megsegít! Lassan járj, 
tovább érsz. Sűrű sötét az éj, dühöng a déli 
szél. Bimbóban a fa, nyílik a virág. Szól a harci 
kürt, pereg a dob, rohan a csapat. 

II. 

Az előző tanításban azokat az összetett mon-
datokat szemléltettük és vizsgálgattuk, amelye-
ket csak vesszővel választunk el egymástól 
s beszédközben azt a vesszőnek megfelelő hang-
hordozással hangsúlyozzuk. Most azokra az 
összetett mondatokra térjünk át, amelyeket 
nem vesszővel, hanem kötőszóval kapcsolunk 
egybe. Szemléltessünk olyan összetett monda-
tokat is, melyeknek egyes tagjait pontosvessző 
választja el egymástól. 
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TERVEZET. 
Előkészítés. 

a) A z ö s s z e t e t t m o n d a t . — Két mon-
datot írok a táblára. Olvassátok el! — Sára hí-
mez. Etelka horgol. — Miféle mondatok ezek? 
— A múltkor beszélgettünk már hasonlókról, 
— mondom, mire a gyermekek elmondják hogy 
az első mondat után nem pontot, hanem vesz-
szőt írunk s akkor összetett mondat lesz belőle, 
ami ugyanazt jelenti, mint a két egyszerű mon-
dat, de másként hangsúlyozzuk. Majd a két 
egyszerű mondatot bővítem s a bővített mon-
datokat kapcsoltatom össze, mikor ezeket a 
mondatokat szemléli a gyermek: Sára terítőt 
hímez. Etelka csipkét horgol. Sára terítőt hí-
mez, Etelka csipkét horgol. 

b) C é l k i t ű z é s . — írjunk s vizsgálgassunk 
most is összetett mondatokat! 
Tárgyalás. 

a) P é l d a m o n d a t o k f e l í r á s a . — ír-
juk fel ezt a három egyszerű mondatot: Elállt 
az eső. A felhők szétfoszlottak. A nap kisütött, 
— mondom. A gyermekek tollbamondás után a 
füzetükbe írják s ugyanakkor én a táblára 
írom. —• Most még ezt a három mondatot írjuk 
le, de úgy, hogy egy sort hagyjunk üresen: 
A szellő nem fújdogált. Semmi sem mozdult. 
A rezgőnyárfa levelei libegtek. Egy sort hagy-
junk ki s írjuk le ezt: Az ember levette kalap-
járól a pipáját. Kihúzta a dohány zacskót. Meg-
tömte a pipáját. (Mert ezek olyan mondatok, 
amelyeket a gyermekek egyszeri hallásra is 
megértenek, tartalmi magyarázatuk felesleges.) 

b) Ö s s z e t e t t m o n d a t o k a l a k í t á s a . 
— Olvasd el az első három mondatot! — Váj-
jon lehetne-e ebből a három egyszerű mondat-
ból összetett mondatot csinálni? — kérdezem s 
a gyermekek az előző tanításból a mondatok 
alakítását alapul véve megalkotják az összetett 
mondatot, amit leírunk. — Olvasd el! — Talán 
jobb lenne, ha a harmadik mondatot s betűvel 
kötnénk össze, — szólok s odaírjuk a s betűt. 
Az összetett mondat ez lesz: Elállt az eső, a fel-
hők szétoszlottak s a nap kisütött. Megfelelő 
hangsúlyozással elolvasom előbb a három egy-
szerű mondatot, aztán a belőlük alkotott össze-
tett mondatot. —• Vájjon észre lehetett-e venni 
hangsúlyozásomon, hogy melyik a három egy-
szerű mondat s melyik az összetett mondat? — 
Olvasd el te is, Ferkó! — Te is, Gábor! 

Ugyanígy alakíttatom át a többi mondatot 
is összetett mondattá, mely után a tábla képé 
ez lesz: 

Elállt az eső. A felhők szétoszlottak. A nap 
kisütött. 

Elállt az eső, a felhők szétoszlottak s a nap 
kisütött. 

A szellő nem fújdogált. Semmi sem mozdult. 
A rezgőnyárfa levelei libegtek. 

A szellő nem fújdogált, semmi sem mozdult, 
csak a rezgőnyárfa levelei libegtek. 

Az ember levette kalapjáról a pipáját. Ki-
húzta a dohány zacskót. Megtömte a pipáját. 

Az ember levette kalapjáról a pipáját, ki-
húzta a dohányzacskót és megtömte a pipáját. 

A felírt mondatokat elolvastatjuk, miközben 
a mondatok hangsúlyozását vétetjük észre. 

c) A m o n d a t o k v i z s g á l g a t á s a t a r -
t a l m i s z e m p o n t b ó l . — Olvasd el az első 
egyszerű mondatot! — Vájjon hogyan mondjuk 
meg ezt az összetett mondatban? — Ugyanígy. 
— Nézzétek meg most a második és harmadik 
egyszerű mondatot s hasonlítsátok össze azok 
jelentését az összetett mondat jelentésével! — 
mondom, a gyermekek a jelentést vizsgálgat-
ják, összehasonlítják s megállapítják, hogy a 
két mondat gondolatai, sőt szavai teljesen azo-
nosak. — Olvassátok el a három egyszerű mon-
datot, miközben figyeljétek meg, van-e közöt-
tük tartalmi, jelentésbeli összefüggés. — Van, 
mert mind a három mondat az időre vonatko-
zik. — Ha a második mondat helyett ezt írtuk 
volna: Pista számol. Akkor is össze lehetett 
volna kapcsolni? — Nem, mert az már nem tar-
tozik az időhöz. — Mely mondatokból lehet 
tehát összetett mondatot alakítani? — Azokból, 
amelyek tartalmilag összefüggnek. 

Ugyanígy haladunk végig a másik két mon-
datcsoporton is, mely után felvetjük a kérdést: 
Miért lehetett itt az egyszerű és bővített mon-
datokat összetett mondatok alakjában is ki-
fejezni? — Azért, mert a gondolatok összetar-
toznak. 

d) A z ö s s z e t e t t m o n d a t o k a l a k i 
v i z s g á l a t a . — Miféle írásjelet tettünk a 
mult órán az összetett mondat egyes mondatai 
után? — Vesszőt. — Nézzétek meg, vájjon ezek-
ben az összetett mondatokban csupán vesszőt 
tettünk-e közéjük, — szólok. A gyermekek a 
mondatokat vizsgálgatják s megállapítják, hogy 
vesszőt is tettünk, de az első összetett mondat-
ban s-vel, a másodikban csa/c-kal, a harmadik-
ban pedig és-sel kötöttük össze az utolsó két 
mondatot. — Mert ezekkel a szavakkal monda-
tokat kötöttünk össze, azért kötőszavaknak 
mondjuk. — Miféle kötőszóval kapcsoltuk tehát 
itt össze a mondatokat? — A s, és és a csak 
kötőszavakkal. — Nézzétek meg, van-e előttük 
vessző? 

ej A p o n t o s v e s s z ő . — írjuk le Arany 
Családi kör-ének ezt a részletét: Benn a házi-
asszony elszűri a tejet, kérő kis fiának enged 
inni egyet; aztán elvegyül a gyermektársa-
ságba, mint csillagok közé nyájas hold világa. 
— Bontsuk szét ezt a verstöredéket monda-
tokra! — Melyik az első mondat? — Benn a 
háziasszony elszűri a tejet. — Miféle írásjel 
van utána? — Melyik az összetett mondat má-
sodik tagja? — Kérő kis fiának enged inni 
egyet. — Miféle írásjel van utána? — Pontos-
vessző. — Lám, akkor nemcsak vesszőt, hanem 
pontosvesszőt is írhatunk az összetett monda-
tok tagjai közé. — Melyik az összetett mondat 
következő tagja? — Aztán elvegyül a gyermek-
társaságba. — Miféle írásjel van ezután? — Smi 
van az utolsó mondattag után? — Hány mon-
datból van összetéve ez az összetett mondat? 
— Miféle írásjellel vannak az egyes mondat-
tagok elválasztva? 
Begyakorlás. 

a) Ö s s z e f o g l a l á s . — Nézzétek át, amit 
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leírtunk s mondjátok meg, ami erről eszetekbe 
jut! — Most majd szavakat mondok s ti mond-
játok meg, hogy mi az: Összetett mondat. Érte-
lem. Kötőszók. Vessző. Pontosvessző, — mon-
dom s a gyermekek elmondják, hogy mikor al-
kottunk összetett mondatokat; hogy esak egy 
gondolathoz tartozó mondatokból alkothatunk 
összetett mondatokat: hogy az összetett mon-
datok tagjai közé vesszőt, pontosvesszőt és 
kötőszókat teszünk. 

b) T o l l b a m o n d á s ; m á s o l á s . Az alábbi 
mondatokat tollbamondás után vagy másolás-
sal leiratom: Mikor mentem Csongrád felé, 
megnyílt az ég három felé. Kakas szólal, üt az 
óra. Eljött a leány a királyhoz és az szívesen 
fogadta. Az óra már éjfélt ütőit, a föld már 
néma lön. Rátekint a vándor és tovább foly-
tatja. Kis lak áll a nagy Duna mentében; óh 
mi drága e lakocska nékem! 

c) Ö s s z e t e t t m o n d a t o k s z é t b o n t á s a . 
— A leirt összetett mondatokat mondattagjaik 
szerint bontsátok mondatokra s úgy írjátok le! 

d) E m l é k e z e t b ő l v a l ó Í r a t á s . — Ír-
játok le az alábbi népdaltöredéket emlékezet-
ből: 

Édesanyám is volt nékem, 
Keservesen nevelt engem; 
Éjtszaka font, nappal mosott, 
Jaj, de keservesen tartott 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Pestvármegyei Népművelés. A pestvármegyei 
népoktatási és közművelődési szervezetnek és 
intézményeinek folyóirata a megszokott válasz-
tékos és előkelő irodalmi színvonalon álló tar-
talommal jelentette meg novemberi számát is. 
Vezéreikkében a katolikus nagygyűlésről nyújt 
élénk képet. A folyóirat minden közleménye 
nagyon tartalmas és érdekes, de különös élve-
zettel olvastuk Horváth Károly cikkét: „A ter-
mészet kezevonásai a pestmegyei síkon", mely-
nek művészi szépségeiben egyesül a természet-
imádó lelkesedése és költői stílusa a tudós 
merengő elmélkedésével. Nagyon szépek a nép-
művelési előadások is. A lap röviden, de mele-
gen búcsúztatja el az imént elhúnyt buzgó 
munkatársát, dr. Köveskuthy Jenőt, aki lelkes 
buzgóságával sok hasznos szolgálatot tett a 
magyar kultúrának. A folyóirat könyvismerte-
tései is nagyon tartalmasak s ezeket kivált 
dr. Gyulay László szép cikkei teszik fölötte ér-
dekesekké is. 

Népnevelés. Legutóbbi száma jóformán ki-
zárólag a győr- és mosonvármegyei tankerület 
hivatali változásaival foglalkozik. Beköszöntőt 
írt Angyal Béla tanfelügyelő, míg a győri tan-
kerület régi vezetőjéről, dr. Boldis Dezsőről 
Halmos Péter írt meleg cikket. A lap még közli 
Varga Béla állami tanító előadását, melyet az 
Általános Tanítóegyesület közgyűlésén tartott. 

Majd a tanítóegyesületi közgyűlésekről ki-
merítő tudósításban referál, valamint Moson 
vármegye tanítóságának dr. Boldis Dezső tan-
ügyi tanácsostól való bensőséges búcsúzásáról. 
A Hírek és Tanítók Háza rovatainak változa-
tos tartalmán kívül didaktikai közlemények, 
hivatalos rendeletek s könyvismertetés is élén-
kítik a lapot, mely valóban a tanügyi igazga-
tásról nyújt sokoldalú tájékoztatást olvasóinak. 

Gyermekvédelem. Novemberi száma előkelő 
kiállításban és gazdag tartalommal jelent meg. 
Jeles cikkei közül különösen kiemeljük Rad-
nótiné Hrakovszky Irén A polgári leányiskola 
a, nőnevelés szolgálatában című vezércikkét, 
Frecska István A természettudományok törté-
nete a középiskolában, Simonné Jankovich 
Adél dr. A fasiszta nőnevelés, dr. Pályi Márton 
főorvos A dolgozó gyermek védelme című ta-
nulságos cikkét. Érdekesek az S. Kis Terézia 
nevelési példái is, valamint a könyvismertetés 
című rovat, a lapszemle és a llírek is. 

Nemzetnevelés. Most megjelent november hó 
1-i számában Németh Lajos ivánci tanító eré-
lyesen sürgeti a kat. felekezeti tanítók beteg-
segélyezésének méltányos rendezését, a Peda-
flor/íVf-rovatban Krisztus, gyermekek, iskola cí-
men Heiner László, A tanítói család gyermek-
védelméről Nagy István ír cikket. A lap ze-
nei rovata és az egyesületi életről közölt tá-
jékoztatása nagyon érdekes. A Hírek-rovatban 
közli Bóna Lajos balatonleilei volt igazgató-
tanító jól sikerült arcképét, melyet Horváth 
József festőművész, abonyi róm. kat. tanító fes-
tett. A könyvtár-rovatban érdekes könyvismer-
tetéseket találunk. 

Izr. Tanügyi Értesítő. Az Országos Izraelita 
Tanítóegyesület hivatalos lapja, az Tzr. Tan-
ügyi Értesítő most töltötte be pályafutásának 
hatvanadik esztendejét. Az ismert tanügyi új-
ság önérzettel tekinthet vissza hosszú múltjára, 
mert hivatásának mindig megfelelt. Jubileuma 
alkalmából szívesen köszöntjük derék laptár-
sunkat s kívánunk további méltó folytatást ha-
zafias munkásságához. 

Az Izr. Tanügyi Értesítő jubiláris számában 
az elmúlt hatvan esztendőt a lap egyik szer-
kesztője, dr. Vilner Ferenc meleghangú vezér-
cikkben méltatja s egyszersmind további lelkes 
munkásságra serkenti olvasóit és munkatársait 
egyaránt. Majd dr. Bolgár Ferenc az ugyan-
csak jubiláló budapesti tudományegyetemet kö-
szönti. A lap többi cikkében Herczka Gusztáv 
a szellemi fejlődésükben visszamaradt gyerme-
kekről, Neumann Albert pedig a hito^Lcias cél-
járól és módszereiről ír. A gonddal szerkesztett 
lap az egyesületi életről is bő ismertetést nyújt 
és az iskolai értesítők tartalmának főbb adatait 
is ismerteti. Végül alapos kritikákban foglal-
kozik a tárgykörébe tartozó irodalom újdonsá-
gaival s meleg nekrológot közöl Vajda Géza és 
Szűcs Jenő emlékéről. A Hír-rovat is változa-
tos és élénk. 

Kisdednevelés. Novemberi száma tele van a 
tárgykörébe tartozó tartalmas közlemények-
kel. melyek között kivált az óvodákba való 
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gyermekversek feltűnően kedvesek. Általában 
látszik, hogy a munkatársak szinte gyermeke-
sen őszinte, meleg és lelkes hivatásszeretettel 
dolgoznak, amit nem is csodálunk, mert hálá-
sabb és kedvesebb publikuma talán egyetlen-
egy más lapnak sincs. A novemberi számba 
Benes Piroska dr, Helga Eta dr, Bajkó An-
tal, Stelly Gizella, Horváth Ibolya írt cikket, 
az egyesületi életről jegyzőkönyvek adnak 
számot, a nagyon sikerült, csengő-bongó óvo-
dai verseket, dalokat, játékokat és meséket 
pedig Ajtayné Exner Mária, Gedeon Jerne, 
Szekeres Ferenc, Szlatinay Marcella, Stelly 
Gizella, Papp Mária, Horváth Ibolya Dudásné 
Zádor Julia, Dató László és Ujházy Irén írta. 
A játékok, dalok és versek, természetesen több-
nyire aktuálisak, amennyiben a gyermekvilág 
népszerű regehőséről, Mikulás bácsiról mesél-
nek és dalolnak. 

Angol tanügyi lapokból. 

A bátortalanság 
Howard J. White angol pedagógus az aláb-

biakban a bátortalanságról, mint a legnagyobb 
veszedelmek egyikéről emlékezik meg a „The 
Schoolmaster & Woman Teacher's Chronicle" 
egyik legutóbbi számában. 

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a bátor-
talanság az alapoka a jelenlegi ipari, kereske-
delmi és'nemzetközi krízisnek. Mivel pedig a 
nevelés a gyermekeknek előkészítése a holnap 
civilizációjára, semmi sem fontosabb ennél-
fogva iskoláinkban, mint az, hogy minden gyer-
meket arra neveljenek, hogy az élet különféle 
nehézségeivel bátran szembe tudjon szállni. Ha 
ez a kérdés megoldható, valószínű, hogy akkor 
ennek eredményeképeii az összes szociális pro-
blémákat is megfejthetjük. 

Dr. Adler Alfréd, a világhírű pszichológus, 
az .,Individual Psychology" szerzője azt ajánlja, 
hogy mi tanítók legelsőbben bátorságot oltsunk 
gyermekeink szívébe az iskolában. Szerinte az 
élet nem passzív állapot, de minden kinyilat-
koztatásában mozgás és igyekvés. Ez az igyek-
vés nem lehet célnélküli. Minden ember kitűz 
magának egy bizonyos célt és előkészíti magát 
bizonyos „életformára". Nagyon gyakran ezt a 
célt már korán kitűzik s lehetetlen akár fel-
nőttet, akár gyermeket kiismerni, ha nem tud-
juk, milyen „életmódot" választott. Beteg gyer-
mekek, elkényeztetett gyermekek, gyermekek, 
akik szeretet nélkül nőnek fel, egyaránt hamar 
elveszítik bátorságukat és középszerű társas 
lényekké válnak. A gyermekkor első éveiben 
az elnyomó büntető metódussal, vagy azzal, 
hogy játékszert látunk a gyermekekben, ahe-
lyett, hogy felelősségteljes egyéni lelkeknek 
tekintenők őket, mi is elraboljuk tőliik a bá-
torságot, amely pedig leglényegesebb tényezője 
az életben eléje meredő problémák megfejté-
sének. 

A bátorság az élet főeleme: ha ez hiányos, 
akkor a gyermek ahelyett, hogy a helyes úton 
igyekezne előrejutni, átviszi törekvéseit a hely-
telen útra s ahelyett, hogy bátran nekilátna 

problémái megfejtésének, kerülő úton igyek-
szik azokat megoldani. 

Ez az eset áll fenn idegeseknél, a gonosz-
tevőknél és öngyilkosoknál; az utóbbiak azt 
hiszik, hogy azzal, hogy eldobják életüket, min-
den nehézséget legyőznek. Az iskolában hiá-
nyos a helyes szociális érzésre való nevelés. 
Holott az életnek összes problémái és társulá-
sai természetüknél fogva szociálisak. A nehéz-
ségek és bűnözések éppen abból származnak, 
hogy egyesek összeütközésbe kerülnek az élet 
társadalmi törvényeivel. 

Aki híjával van a helyes szociális érzésnek, 
nem fogja megkönnyíteni életét, ahogy re-
mélte, sőt nehezebbé teszi azt. Ügy fogja érezni 
magát, mintha ellenséges országban élne. Csak 
akkor, ha úgy érzi, hogy része az egész társa-
dalomnak, lesz képes bátran szembeállni pro-
blémáinak megfejtésénél. 

A szociális érzés kétségtelenül az anya és 
gyermeke közti kapcsolatban gyökeredzik, 
amint ezt Pestalozzi hirdeti. Az anyával való bi-
zalmas viszonyban a gyermek először érez ér-
deklődést más iránt is; ezt az érdeklődést 
azonban nem szabad kimeríteni azzal, hogy 
azt csak az anya iránt érezze, az anyának kell 
ezt a szociális érzést kiterjeszteni az atya, a 
fivér, a nővér és a családon kívül álló egyé-
nekre is. Hogy a gyermeket visszavezessük a 
helyes útra, arra legelsősorban az anya közre-
működése szükséges. A szereteten alapuló csa-
ládi kapcsolat a legerősebb eszköze a bátorság 
és szociális érzés kifejlődésének. Ezzel össze-
függésben emlékezzünk Szent János szavaira: 
„A tökéletes szeretet, elűzi a félelmet." 

Ezekből a megállapításokból kitűnik a csa-
ládnak, mint szociális intézménynek jelentő-
sége. Ez a kötelék adja meg a gyermeknek az 
életben azt a biztonságérzést, amelyre szüksége 
van, mielőtt más szociális intézménynek, bele-
értve az iskolát, hasznos tagjává, válhatik. 

Számtalan felnőttben is uralkodik a félelem. 
Ezt kiűzni belőle nagyon veszélyes, mert in-
kább árthat, mint használhat. Szülője lehet egy 
nagyobb veszedelemnek, a megijedésnek. Ezt 
a fontos problémát sokkal jobban meg lehet 
közelíteni a gyermeknevelésben és ebben első 
helyen áll a Montessori metódus. E nagy újító 
tanításának fővonása az a bátor törekvés, hogy 
a gyermekre bízza a kezdeményezést, ezt azzal 
éri el, hogy amennyire csak lehet csökkenti a 
külső beavatkozást. Felügyelet alatt, de egyé-
nileg dolgozva, a gyermekek saját lépéseikkel, 
természetüknek megfelelően haladnak. Maguk 
választják meg feladataikat, ellenőrzik hibái-
kat és megszerzik a figyelem összpontosításá-
nak, önbizalomnak s a kezdeményezésnek bi-
zonyos fokát. A Montessori osztály gyermekei 
jó gyakorlatot szereznek arra, hogy bátran 
szembeszálljanak az élettel. Ebből látható, 
hogy a Montessori metódusnak milyen óriási 
a szociális értéke. 

A cikkíró azzal fejezi be, hogy idézi Walpole 
Hugh novellájának egyik mondatát: „Nem 
annyira az élet a fontos, mint inkább a ma-
gunkkal hozott bátorság az élet nehézségeinek 
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legyőzésére." Szerinte ez kellene, hogy jelmon-
data legyen a mai idők tanítójának és szülői-
nek. 

(„The Schoolmaster and Woman 
Teacher's Chronicle.") 

Francia tanügyi lapokból. 

Gyöngeségek, hibák tenyésztése. 
Gyengeségek, hibák alatt itt nem csupán er-

kölcsi, hanem egyben pszichikai fogyatkozáso-
kat is értünk, mint: félénkség, aggodalmasko-
dás, továbbá mindazokat a neurózisokat, kisebb-
nagyobb idegbajokat, amelyektől mostani hibás, 
az állandóságot nélkülöző társadalmi és gazda-
sági berendezkedésünk mellett senki sem érez-
heti magát mentesnek. A fogyatékosságoknak 
e két neme közt egyébként is alig van számot-
tevő különbség, aminthogy nincs különbség ama 
módok közt sem, amelyekkel a hibákat, gyönge-
ségeket gondatlan szülők, nevelők kitenyésztik. 

Lássuk, mi módon is kultiváljuk ezeket a 
fc gy atékosságokat ? 

Először is azáltal, hogy kihasználjuk azokat. 
Mindennapi eset, hogy kényelemszeretetből, a 
gyermek könnyebb irányíthatása kedvéért rá-
ijesztünk a félénkre, hízelgünk a hiúnak, a tor-
kosnak édességet, a fösvénynek pénzt ígérge-
tünk. 

Kivált a szülők lelkiismeretét terheli, hogy 
dédelgetik gyermekeik hibáit. Amint ugyanis 
a gyermek fölcseperedik, mind erősebb hajla-
mot érez az önállóságra, függetlenségre és 
egyre távolodik szüleitől. S ez ellen, nem pedig 
a gyermek hibái ellen, küzd a szülő, aki előtt 
két út áll nyitva: vagy a zsarnoki, vagy pedig 
az önámító lélekhódítás, mely utóbbi kényez-
tetéssel, a fogyatkozások kímélésével jár. Mon-
danunk sem kell, hogy egyik sem számol a 
nevelés igazi érdekeivel. 

Tetézzük a bajt, ha ügyetlenül, erőszakosan 
akarjuk a hibákat elfojtani: a zsarnokoskodás 
nem mulasztja el a fogyatkozásokat s amellett 
még képmutatásra, hazudozásra kényszeríti a 
gyermeket. 

Ugyancsak a hibák s fogyatékosságok elb.ur-
jánozására vezet, ha elfojtjuk a gyermek tevé-
kenykedő hajlamát. Klasszikus példa rá a pam-
lagon heverő nagyságos asszony, aki ezt a 
parancsot adja a szolgálónak: „Nézzen csak ki 
a kertbe, hogy mit csinálnak ott a gyerekek s 
tiltsa el őket attól!" Az aktivitás, akár a be-
temetett patak, okvetetlenül kitör valahol. 

Súlyos morális károkat okoz, ha a felnőtt 
visszaél hatalmával, ami gyakran nem egyéb 
palástolt gyöngeségnél. Beszédes példa rá a 
harag, amely gyakorta igazságtalanságból, de 
még gyakrabban csalódásból fakad. 

Tenyésztjük a vétket, ha tájékozatlanságot, 
zavart keltünk neveltjeinkben. A nevelés nem-
csak cselekvő munka, hanem intellektuális el-
járás is: megköveteli, hogy állandóan felhasz-
náljuk eszméinket, keressük a világosságot, a 
fényt és az igazságot. Ezért általánosságban 
megállapíthatjuk, hogy mindaz, ami zavart, 
bizonytalanságot, félreértést okozhat, nevelés-

ellenes. Amit a gyermek elől rejtegetünk, 
ügyetlenül, gyanút keltve elhallgatunk, annál 
inkább felhívja amannak figyelmét. 

Romboló hatással van a gyermek lelkületére, 
ha meghamisítjuk az értékek skáláját, ha 
ügyetlenséget súlyosan, gonoszságot pedig eny-
hén büntetünk. Óvakodnunk kell, nehogy ha-
mis képet fessünk a gyermeknek a világról. 

Maradandóvá tesszük a hibát annak túlságos 
kidomborításával: ne mondjuk a mennydörgés-
től megremegő gyermekről, hogy fél a zivatar-
tól, mert a szavaknak bűvös erejük van s a 
magaviselet magyarázása a gyöngeségek, hibák 
igazolásául szolgálhat és azoknak megszilárdu-
lására vezethet. Ne feledjük, hogy primitív né-
pek nem nevezik néven az ördögöt. 
Éducatin (Párizs), André Berge. 
1935 októberi szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Dr. Galla Ferenc: „A Pázináneum alapítása 
és a Szentszék". (Olaszországi Magyar Oklevél-
tár. Közrebocsátja a Római Magyar Történeti 
Intézet.) 

A budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem háromszázéves jubileuma alkal-
mából dr. Galla Ferenc értékes tanulmányban 
világítja meg a bécsi Pázmáneum alapításának 
körülményeit, a Szentszékkel folytatott tárgya-
lásokat. Tanulmányának célja az. hogy hozzá-
járuljon az iskolaalapító Pázmány történeti 
alakjának minél tökéletesebb megvilágításához. 

Pázmány Péter, hogy a mohácsi vész óta 
érezhető általános paphiányt csökkentse és 
a tridenti zsinat szellemében a kor követelmé-
nyeinek megfelelően képzett papság nevelésé-
ről gondoskodjék, 1623 őszén megalakította a 
róla elnevezett bécsi magyar papnevelőt. Mivel 
Pázmány nem akart homokra építeni, a szívé-
hez nőtt intézményt nagy alapítványokkal, sőt 
érseki javadalmának a papnövelde javára való 
megcsonkításával is szilárd alapokra akarta 
fektetni és számára pápai kiváltságokat kívánt 
biztosítani, ki kellett kérnie a Szentszék hozzá-
járulását és megerősítését is. 

Alapos előkészítés és hosszabb tárgyalások 
után a Szentszék hozzá is járult ahhoz, hogy a 
papnevelő Bécsben az egyetemmel kapcsolat-
ban és az érsek által erre a célra szerzett épü-
letben felállíttassák és a bányajövedelem az ér-
seki javadalomból kiszakíttassék. Egyben fel-
hatalmazta a kollégiumot arra. hogy a jövő-
ben ingó és ingatlan javakat és különféle jogo-
kat szerezhessen, elfogadhasson, azokat élvez-
hesse és azokkal szabadon rendelkezhessék. 
A török megszállás folytán előállott rendkívüli 
viszonyokra tekintettel a pápa 1624. év végén 
kibocsátott brévéjében a Pázmány alapította 
bécsi magyar kollégium növendékeinek meg-
adta azt a kiváltságot, hogy — bizonyos elő-
feltételek fennforgása esetén — az esztergomi 
érsek és az intézeti rektor bizonylata alapján, 
továbbá az előírt vizsgálat lefolytatása után a 
kánoni időn kívül és a tridenti zsinat által 
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meghatározott időközök mellőzésével, neveze-
tesen az egy évi időközt be nem tartva, java-
dalom vagy örökség titulusa és megyés püspö-
keik elbocsátója nélkül is elnyerhessék a kü-
lönböző rendfokozatokat, beleértve az áldozó-
papságot is. 

Ezekre a tárgyalásokra vonatkozó adatokat 
gyűjtötte össze és dolgozta fel dr. Galla Fe-
renc a Congregatio de Propaganda Fide bíbo-
rosi bizottságnak a kutatók elől eddig majd-
nem teljesen elzárt levéltárából és a különféle 
vatikáni gyűjteményekből. Az érdekes és nem-
zeti történelmünk szempontjából is nagyértékű 
tanulmányt terjedelmes oklevéltár és a Páz-
máneum alapításának németnyelvű ismertetése 
egészíti ki. 

„Tanuljunk könnyen, gyorsan németül!" A 
német nyelv alapos elsajátításának könnyű és 
gyors módszere mindenki számára. írta: dr. 
Hüchel Ernő, a Pázmány P. Tud.-egy. meg-
bízott előadója. Megjelent Nóvák Rudolf és 
Társa Tudomány Könyvkiadóvállalat (Buda 
pest, VIII., Baross-utca 21.) kiadásában, 330 ol-
dal, ára 6 P. 

Ezt a művet átlapozva minden érdeklődő meg-
állapíthatja, hogy a mű szerzője — aki a leg-
ismertebb osztrák nyelvpedagógusok egyike — 
a könyv címében ígérteket teljes egészében be 
is váltja. Műve kitűnő tankönyv, a legmegbíz-
hatóbb tanácsadó és vezető a német nyelv ki-
ismerhetetlen ingoványain, nem csupán nyelv-
tan, hanem sokkal több annál. Anyagát rend-
kívül érdekes és fontos olvasógyakorlatok és 
feladatok teszik változatossá, melyek alkalma-
sak a nyelvérzék felkeltésére és megerősítésére. 
A mű nélkülöz minden felesleges szószaporí-
tást, kizárólag a praktikus tudás, a minden-
napi élet, a foglalkozás, a családi élet, a leve-
lezés, társalgás, utazás stb. szókincseit tartal-
mazza. Számos útbaigazítás és jegyzet a könyv 
használatát rendkívül módon megkönnyíti és a 
német nyelv elsajátítását végül élvezetessé 
teszi. 

Magyarosan (1935. 7—8. szám). A tanulságos 
nyelvművelő folyóirat legújabb számában Vá-
sárhelyi Gergelynek A magyar nyelv küzdel-
mes sorsa Erdélyben című, hatásában szinte 
megrendítő tanulmánya nyitja meg a cikkek 
sorát. A hivatalos adatokra támaszkodó tanul-
mányból megtudjuk, hogy az elszakított Er-
délyben színmagyar községek elemi iskolás 
gyermekei is kétnyelvű (magyar-román) taní-
tásban részesülnek. A román népoktatási tör-
vény kötelezővé tette a kisdedóvodábajárást s 
az erdélyi kisdedek ennek a kötelezettségnek 
csak román foglalkoztató nyelvű óvodában te-
hetnek eleget. Az erdélyi 666 óvoda kivétel nél-
kül román nyelven foglalkoztatja az odajáró 
15.000 magyar gyermeket. A Székelyföldnek 
tanonciskolája hasonlóképen mindegyik román 
tanítási nyelvű. A közigazgatásban ugyancsak 
teljesen háttérbe szorítják a magyar nyelvet. 
A községi tanácsban elhangzó magyar szó ko-
moly ok a feloszlatásra. Holott Vajda Sándor 
a magyar képviselőházban állapította meg az 

1914. évben, hogy a magyar állam egységét 
nem veszélyezteti az a körülmény, hogy Brassó 
vármegyének háromnyelvű a közigazgatása. 
Ezzel szemben az aradi rendőrhatóság elren-
delte, hogy a boltokban megjelenő vevőket ki-
vétel nélkül román nyelven kell üdvözölni. 
Tanfolyamot tartanak Erdélyben „a román 
nemzeti közösségből kiszakított székelyek nyel-
vének visszarománosítására". A csíkszentmár-
toni járás anyakönyveibe nemcsak a kereszt-
nevet, hanem még a vezetéknevet is román je-
lentéssel kell bejegyezni. A magyar nevű Fe-
kete Ábrahámok, a közigazgatás jóvoltából, 
Avram Neagrák lesznek. Ez történik ma, vi-
szonzásául annak, hogy a magyar államiság 
idején a románlakta vármegyék törvényható-
sági bizottságában románul is lehetett beszélni 
s az alispáni jelentéseket a román anyanyelvű 
bizottsági tagok román nyelven is olvashatták. 
A kisebb közlemények folyamán az idegen sze-
mélynevek írásában követett gyakorlattal is-
merkedünk meg. Két cikk az iskolának a he-
lyes magyarság kérdésében való szerepével 
foglalkozik. Az elsőben Z. Gy. Csathó Kálmán-
nak azt a megállapítását hangsúlyozza, hogy 
„a magyartalan beszéd szégyelni való művelet-
lenségre vall". Dénes Szilárd Magyaros beszéd 
az elemi iskolában címen közli idők folyamán 
szerzett tapasztalatait. Megállapítja, hogy ta-
nítóink tudatában vannak a helyes magyarság 
tekintetében őket terhelő felelősségnek. Állha-
tatos következetességgel fejlesztik a tanulók 
magyaros nyelvérzékét. Jó alkalmul szolgál 
erre a fogalmazás tanítása is. Felhívja a figyel-
met egynéhány gyakori nyelvi vétségre s sze-
retné ezek irtására a tanítóságot megnyerni. 
Figyelmeztet például a mesél ige szertelen 
használatára s rámutat, hogy az igaz s az igaz-
nak tartott történetet, jelenséget elbeszéljük, 
míg Benedek Elek, Sebők Zsigmond például a 
Kacor királyt elmeséli. Mesélnek még a fonó-
ban is népmeséket, de az élemedettkorú, ta-
pasztalt öregek, ifjúságuk emlékeit, a velük 
történt eseményeket elbeszélik. Másik ilyen 
idegenszerűség, ha azt kérdezzük: két ház-
sor, vagy több község mit képez. Helyes 
magyarsággal aziránt érdeklődhetünk, két ház-
sorból, több községből mi lesz; több község-
ből együttvéve mi keletkezik. Németesség a 
fcetart ige is. A magyar ember adott sza-
vát, ígéretét, a törvényt we^tartja. Ne mond-
juk továbbá németesen: meg lett mondva, 
ki lett hirdetve; magyarul ez, így hangzik: 
kihirdették. Ne tévesszük el szem elől azt 
sem: az-e kérdőszócskának az állítmány mel-
lett a helye. Tehát mondjuk így: nem tu-
dod-e. Nem-e tudod, kerülnivaló vidékiesség. 
A f-tövű igék jelentő mód jelenidejű harmadik 
személyét is sokan elvétik. Nemcsak iskolás-
gyermekek, hanem elég gyakran még felnőttek 
sem látják halasztja, szalasztja, osztja s ha-
lassza, szalassza, ossza igealakok közt a kü-
lönbséget. A tartalmas folyóirat tanulságos 
cikkei egyszersmind élvezetes olvasmányok is; 
sikerrel népszerűsítik a nyelvhelyesség nagy-
jelentőségű s mind jobban terjedő eszméjét. 
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Bene Lajos: Magyar Tanítók évkönyve az 
1935—36. évre. Ez a hasznos, sőt — mondhat-
nók — nélkülözhetetlen évkönyv igen értékes 
útmutatásul szolgál a tanítóságnak ügyes-bajos 
dolgaikban. „Tanügyi útmutató" című fejezete 
eligazít minket a m. kir. vallás- és közoktatás1 

ügyi minisztérium ügy- és személyzeti beosztá-
sában, közli a felekezeti iskolák egyházi főható-
ságai rang- és névsorát, az országos vonatko-
zású tanügyi tanácsok, a tanítóegyesületek, a 
tanító- és óvónőképző-intézetek, a tanügyi lapok 
és azok szerkesztőségeinek címeit. Ebből a rész-
ből általános tájékozódást nyerünk tanügyköz-
igazgatási hatóságainkról és intézményeinkről. 

A második részben a beiskolázásra vonatkozó 
rendeletekkel ismertet meg a szerző. Megtudjuk 
belőle a beiratásra, a felmentésre, a kizárásra, 
a kötelező oktatás tartamának meghosszabbítá-
sára, a magántanulók felvételére és vizsga-
díjaira, a beiratási díjakra, az iskolák bezárá-
sára, valamint a mulasztások körüli eljárásra 
vonatkozó érvényben levő rendeletek lényegét 

A harmadik részben az iskolák ügyeivel kap-
csolatos rendelkezésekkel ismertet meg a szerző. 
Ezekben a fejezetekben szó van: a nem állami 
iskolák szervezéséről, fejlesztéséről, fenntartá-
sáról, a tanítói állások betöltéséről, az állam-
segély folyósításáról, a segédtanítónak rendes 
tanítóvá való minősítéséről, a tanítók katonás-
kodásáról, a szabadságolásokról és helyettesíté-
sekről, valamint a gazdasági népiskolákról és 
az iparostanonciskolákról. Ebben a fejezetben 
kapunk tájékozódást az iskolánkívüli népműve-
lésről és a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztről. 

A negyedik részben az illetményügyeket tár-
gyalja a szerző. Fejezeteiből megtudjuk, hogy 
az állami és nem állami tanítók és óvónők fize-
tését miféle rendeletek s miként szabályozzák, 
az előléptetéseknél miféle szempontok érvénye-
sülnek. Hasznos útmutatást kapunk itt a csa-
ládi- és hadipótlékra, a lakáspénzre, fizetési elő-
legre, a betegsegélyezésre stb. 

Az ötödik részben a nyugdíjügyre vonatkozó 
tudnivalókkal ismertet meg a szerző mindazon 
vonatkozásokban, amelyek a nyugdíjba vonuló 
vagy nyugdíjba készülő tanítókat érdeklik. 

A hatodik rész is tisztán gyakorlati vonatko-
zású. Ennek fejezeteiben az állami és községi és 
kisdedóvodák, gazdasági továbbképző iskolák és 
ipariskolák költségvetései körül felmerülő teen-
dők ellátására vonatkozó szabályrendeletekkel 
ismertet meg a szerző igen világos alakban. 

A könyv hasznos tanácsadója lehet minden 
óvónőnek és tanítónak. (Megrendelhető Dante 
Könyvkiadónál, Budapest, Ó-utca 27. Ára: 5 P.) 

Sulyomi-Schulinaiin Adolf: A beszédhibák el-
hárítása, különös tekintettel a dadogásra. A Ma-
gyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása. (Bu-
dapest. XIV., Hermina-út 7.) 1935. 149 lap. 

Minél nehezebb a pedagógus munkája, annál 
inkább szüksége van nagyon sok pedagógiai 
ismeretre és mélyebb pedagógiai érzékre. Két-
ségtelen, hogy a gyógypedagógusok küzdenek 
a legtöbb nehézséggel. Ezek sorában a legkivá-
lóbbak egyike: Sulyomi-Shulmann Adolf. Vér-

beli gyógypedagógus, a beszédhibák javításá-
nak kiváló művésze. 

A könyv a bevezetőn kívül hat részből áll. 
Ezek a következők: 

I. A beszédjavítás ügyének általános áttekin-
tése. II. A hangos beszéd mint a gyermek lelki 
fejlődésének tényezője. III. A beszéd védelme. 
IV. A dadogás különböző fokainak lényege és 
kezelési módja. V. A dadogáskutatás legújabb 
eredményei. VI. A gyermek beszédfejlődése a 
beszédgyógytan szempontjából. 

A szerző élesen rámutat arra az igazságra, 
hogy beszédünk hatása nemcsak annak tartal-
mától függ, hanem attól a módtól (szótól, liang-
erősségtől, hangmagasságtól, hangszíntől) is, 
amellyel a tartalmat kifejezésre juttatjuk. Fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a gyermek hangja 
a nyerseség és durvaság helyett finom erkölcsi 
érték kifejezője legyen. Sokat használunk az 
ügynek, ha a tanítóság megszívleli azt a meg-
állapítást, hogy „az első iskolai év folyamán 
a dadogva beszélő gyermekek száma megkét-
szereződik". (15.) A szerző úgy látja, hogy a be-
széd kifejező ereje terén való fogyatékosság 
legfőbb oka az, hogy nem gyakoroljuk eléggé 
a tenuló hallását. Nagy nehézséget jelentenek 
a kifejező beszéd szempontjából a hosszú mon-
datok, mert „a gyermek levegőpótlás nélkül 
sietve és lihegve igyekszik a végére jutni, mi-
közben hangzás, hangsúly, ritmus, melódia tel-
jesen elvész". (18. 1.) Nemcsak arra van szük-
ség, hogy a tanító és tanár tudja -a beszédvéde-
lem, a beszédhibák megelőzésének, a beszéd-
gyógyítás elveit, hanem a pedagógusokon ke-
resztül a szülőknek is tudomást kell erről sze-
rezniük. Ha a beszéd folyamatosságában nehéz-
ségek merülnek fel, a legfőbb szabályt a szerző 
így fejezi ki: „ . . . egyetlen út vezet célhoz és 
ez a nyugodt és helyes beszédpélda mellett a 
célszerű serkentés". (26. 1.) 

Ez a könyv van hivatva annak az igazolására, 
hogy a beszédhibák ellen sikeresen csak akkor 
tudunk küzdeni, ha ezt nemcsak a gyógypeda-
gógia keretébe utaljuk, hanem ha ezzel minden 
tanító és tanár foglalkozik. A beszédhibák meg-
előzésének és gyógyításának ügye — a súlyo-
sabb esetektől eltekintve — minden iskolának 
életbevágóan fontos kérdése. Tanulmányozzuk 
Sulyomi-Schulmann hézagpótló, igazi hozzá-
értéssel, sok szeretettel és nagylelkűséggel meg-
írt könyvét, hogy minél több embert megaján-
dékozhassunk az életnek egyik legnagyobb kin-
csével: a helyes és szép beszéddel. 

Padányi Frank Antal dr. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

1. Karl Springenschinid: Der Donauraum, 
(isterreich in Kraftfeld der Grossmächte (A 
Duna területe, Ausztria a nagyhatalmak erő-
mezőnyében). 60 fekete térképvázlat magyarázó 
szöveggel. 1935. 

2. Ugyanaz: Deutschland und seine Nach-
barn (Németország és szomszédai). 54 fekete 
térképvázlat magyarázó szöveggel. 1935. 
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Mindkettőt kiadja: Ernst Wunderlich Leipzig. 
A nagy háború után világszerte fokozott figye-

lemmel fordultak a földrajzi ismeretek felé, 
amelyeket a bekövetkezett viszonyoknak meg-
felelően új beállításban kezdtek értékelni. Hom-
loktérbe került a politikai földrajznak addig 
kevéssé méltatott, geopolitika nevű hajtása, 
amely az államokat nem sztatikai, hanem dina-
mikai állapotban teszi vizsgálat tárgyává és a 
politikai s állami élet napi kérdéseiben ad útba-
igazítást és szolgáltat prognózisra is alkalmas 
ismeretanyagot a nemzetek életébe vágó sors-
döntő kérdések megoldására (Geszti). Ez a geo-
politika közelebb hozta a földrajzi tudományo-
kat a szellemtudományokhoz és új irányt szab 
a földrajz tanítása számára is. Németországban 
hivatott főképviselője Kari Springenschmid, 
akinek „Die Staaten als Lebewesen" (Az államok 
mint élőlények) című munkáját annakidején e 
helyen már ismertettük (1933,19. szám, 716—17.1.). 
Ennek mintegy folytatása és kiegészítője a cím-
beli két újabb munkája, amelyeknek nagy aktua-
litását már címük jelzi. A szerző rendkívül gaz-
dag anyagot tár elénk és szemléltet saját eredeti 
módján, amelyet azután — természetesen — né-
met szempontból méltat és dolgoz fel. í g y például 
mindvégig az Anschluss mellett érvel és Auszt-
riának a német birodalomhoz való csatolását 
igyekszik döntő érvekkel megokolni. Már be-
vezetését így kezdi: „Ez a geopolitikai képsoro-
zat vád a Saint Germain-i (miért nem egyúttal 
a trianoni?) szerződés ellen, amely semmibe sem 
vette Ausztria önrendelkezési jogát, 13 millió 
németet elszakított a birodalomtól és nagyobb 
felét idegen hatalmaknak szolgáltatta ki." Erről 
szól még az 54. térképvázlattal kapcsolatos cikk, 
míg az 55. lapon a Habsburgok visszatérése ellen 
érvel, mert ezzel nem lehetne a Duna medencé-
jében tartós rendet teremteni. Az 59. vázlat 
„Nochmals: Der Raum!" (Még egyszer a térség) 
címmel nyilakkal jelzi Németország keleti ter-
jeszkedési lehetőségének irányát (Wachstums-
richtungen!). Másik bíráló megjegyzésünk a 
szerzőnek elfogultságát és a történelmi tények 
meghamisítását illeti velünk szemben, amiről a 
következő néhány idézetbeli adat tanúskodik: 
„A székelyek ugyan magyarul (madjarisch sic!) 
beszélnek, de eredetükre nézve germán törzsek 
maradványai. . . az erőszakos és kíméletlen ma-
gyarosítással a magyarok nem érték el politikai 
céljukat, hanem ellenkezőleg, rendkívüli módon 
erősítették szláv szomszédaik önérzetét" (15. 1.). 
A 29. lapon a monarchiának szerepét teszi szóvá 
a világháborúban és többek közt ezt írja: 
„Ausztria németjei elszánt részvételének köszön-
hető — ők vezették az államot és a hadsereget, 
ők hozták a legnagyobb véráldozatot —, hogy a 
háború színhelye mélyen belenyúlt az ellenség 
országába" (a magyarokról egy szó sem!). A 44. 
lapbeli vázlat Csonka-Magyarországot szemlél-
teti és a kísérő szöveg végén ezt olvassuk: „Im-
már az idegen államok népei az utódállamok 
magyar kisebbségein torolták meg azt, amit a 
magyarok régebben saját néptársaik ellen el-
követtek; szomorú tanulság ez Magyarország 
számára, aminek azonban a magyarok összessége 
még nem ébredt tudatára, amit a magyarországi 

németséggel szemben tanúsított viselkedésük is 
bizonyít." Ilyen és hasonló elfogultságokkal 
szemben Magyarországra vonatkozó két tárgyi-
lagosabb cikkre is rá kell mutatnunk: a 41. la-
pon „Ungarn umklammert!" (A körülzárt Ma-
gyarország) című cikkre, amely a kis-entente 
átkarolását szemlélteti és magyarázza, majd a 
45. lapon „Ungarn fordert Revision!" (Magyar-
ország revíziót követel) című a „Maradhat ez 
így? Nem, nem soha!" németre is lefordított 
magyar idézettel kezdődik, majd ezt írja: „A ma-
gyar nép hamar kiheverte a súlyos csapást és 
egyértelműen ..Igazságot követel Magyarország 
számára!" 

A 2. helyen említett munka világpolitikai be-
állításban tárgyalja a német problémát a nép-
vándorlástól napjainkig. Az ebben feldolgozott 
anyag is rendkívül gazdag és figyelemreméltó. 

kf. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Részt vegyenek-e a gyermekek szüleik gond-
jaiban. 

Ezt a súlyos és időszerű kérdést vetette fel 
csaknem egyidőben két külföldi újság pedagó-
giai rovatának vezetője és válaszolt rá merő-
ben ellentétes értelemben. Az egyik szerintt 
,,A mai ifjúság a mostoha viszonyok ellenére 
jobban felkészülve lép az élet porondjára, mint 
a háború előtti nemzedék, amelytől gondosan 
távoltartották a való élet problémáit." Ezzel 
szemben a másik így vélekedik: „A mai gyer-
meknek már örömtelen arca elárulja, hogy hí-
ján van a derűs, gondtalan életnek, mert is-
meri annak nehézségeit." A két felfogás közt 
mutatkozó ellentétet csak úgy hidalhatjuk át, 
ha a főkérdést két megfelelő részre bontjuk és 
ezeknek figyelembevételével viselkedünk. 1. Te-
hát ne feszegessék a szülők anyagi gondjaikat 
olyan elkeseredéssel, amely a gyermek lelkében 
is mély és keserű nyomokat hagy. 2. Ellenben 
ne térjenek ki az élet küzdelmeivel kapcsolatos 
kérdések nyugodt, higgadt megbeszélése elől, 
ami ugyan szintén mélyen befolyásolja a gyer-
meket, de egyúttal Ízelítőt ad az életből, anél-
kül, hogy elkeserítené őket. Ez utóbbi eljárás 
igaz és jogos volta mellett szól az a körülmény 
is, hogy számos nagy ember alacsony sorból 
került ki és mégis szívesen emlékszik vissza 
gyermekkorára. 

A szabadlevegős iskolák 

III. nemzetközi kongresszusát 1936 július 18—23 
között tartják meg a német Bielefeld—Hanno-
ver városban, közvetlenül a Berlinben rende-
zendő olimpiai versenyek küszöbén. Bővebb fel-
világosításai szolgál a kongresszus titkársága: 
Bielefeld—Schildesche, Plass-Strasse 34. 

Beszélő kölcsönkönyvtár vakok számára. 

Angolországban most olyan beszélőgépek ké-
szítésével foglalkoznak, amelj'ek a vakok szá-
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mára feleslegessé teszik az eddigi tapintás út-
ján való olvasást, mert lassan forgó gramofon-
lemezek segítségével a közvetlen hallás útján 
való ismeretszerzésre alkalmasak. Ilyen leme-
zeket készítenek a bibliáról, klasszikusokról, 
tudományos munkákról és regényekről. 

Sport a francia iskolákban. 
Legutóbb egy francia válogatott csapat sú-

lyos vereséget szenvedett a német válogatot-
taktól, ami természetesen érzékenyen érintette 
a franciák önérzetét. Ennek hatása alatt a mi-
nisztérium új sporttörvény kiadását határozta 
el, amelynek rendelkezései a következők lesz-
nek: az egész vonalon kötelező testgyakorlás 
államköltségen, az úszásnak kötelező tanítása, 
a 16. életévtől kezdve az atlétika bevonul a tan-
tervekbe, végül a 16—23 évesek számára kato-
nai kiképzés. 

Gépkocsivezetés: iskolai tantárgy. 
A próféta ellenére tehát mégis van új a nap 

alatt, mert íme a prágai középiskolák igazga-
tói mostanában elhatározták, hogy a két felső 
osztály tanulói számára külön szaktanfolya-
mot rendeznek a gépkocsivezetés elsajátítására. 
Ezt a valóban legmodernebb (és tegyük hozzá: 
legfeleslegesebb) újítást a leánynövendékek 
számára is hozzáférhetővé teszik. 

Amerika az ifjúság olvasmányai érdekében. 
New-Yorkban egy „Junior Litterary Guild," 

(Ifjúsági irodalmi vezető) című egyesület évek 
óta egy folyóiratot „Young Wings" (Fiatal 
szárnyak) ad ki, amelynek célja a jó olvasmá-
nyokat az ifjúsággal és felnőttekkel megked-
veltetni. Ez a folyóirat képek kíséretében vonzó 
előadásban ismerteti az újonnan megjelenő al-
kalmas műveket és beszámol magukról az írók-
ról is. Külön rovatban az ifjúság mondhatja el 
véleményét az olvasmányokról. 

Kiskorúak mozilátogatásának ellenőrzése, 
A napokban Belgrádban egy 15 éves tanonc 

késsel nyakát szegte 12 éves hálótársának, majd 
benzinnel leöntötte, meggyújtotta és azután 
megszökött. A vizsgálat kiderítette, hogy a 
fiatalkorú gyilkos a mozikban végigjárta a 
bűnügyi filmeket és mohón olvasott ugyanilyen 
regényeket. Tanulság: a fiatalkorúaknak mozi-
látogatását nem lehet eléggé szigorúan ellen-
őrizni. 

A belgrádi magyar tanítóképző körül. 
A szabadkai „Napló" híradása szerint a két 

év előtt megnyílt magyar tanítóképző-intézet 
örvendetes fejlődésnek indult. A második év-
folyam 14 növendéke jeles eredmény után lépett 
a 3. évfolyamba. Az állásnélküli tanítók számá-
nak csökkentése érdekében az elmúlt évben nem 
vettek fel növendékeket a tanítóképzők első osz-
tályába, de az idén ismét megnyitják az első 
osztályokat, viszont korlátozzák a felvehető ta-
nulók számát annak figyelembevételével, hogy 
az elemi iskoláknak valóban mekkora utánpót-
lásra van szükségük. E szerint az első osztá-

lyokba az egész országban 610 fiú- és 355 leány-
növendéket vesznek fel. Ezzel kapcsolatban a 
Jugoszláviában élő magyarok most szintén az 
első osztály újbóli felállításán fáradoznak és 
ennek érdekében az említett lapban felhívással 
fordulnak a magyar ifjakhoz, hogy minél na-
gyobb számban jelentkezzenek felvételre. 

A német tanítóképzés köréből. 
Rust német birodalmi nevelésügyi miniszter-

nek idevágó újabb nyilatkozataiból álljanak itt 
a következők: Ma új emberekre van szükség, 
de ezeket csak új nevelőktől remélhetjük. A ta-
nítóképzők csődje teljes, mert összekeverték az 
általános képzést a szakképzéssel; a tanítókép-
zésnek a kutatás és tudomány új módszerére 
van szüksége. A tanítói akadémiák csupán pót-
lékai a főiskoláknak. Az egyetemek mai szer-
vezetükkel a tanítójelöltek számára útvesztők, 
amelyben csak egyesek tudnak eligazodni. Ma 
természetes nemzetipolitikai nevelésre, az ér-
zelmi világ kialakulására és vallásosságra van 
szükség, amihez a tehetségek figyelembevételé-
vel a különleges szakképzés járul. Ezért helyez-
zük a tanítóképzés súlypontját a vidékkel kap-
csolatos főiskolákba. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Soroksár-Solti Egyesített Esperesi Kerü-
let november 5-én tartotta Soroksáron évi 
rendes gyűlését. Szentmise után a kör tagjai 
a kongregáció nagytermében gyülekeztek, ahol 
megjelent Kocsán Károly, a Katolikus Tanító-
szövetség főtitkára s az állami tanítókar is. 
Buocz Rudolf elnöklő esperes-plébános a gyer-
mek családi vallásos erkölcsi nevelésének fon-
tosságáról tartott megnyitóelőadást. Molnár 
Lajos plébános „A katolikus tanító lelkisége és 
az Akció katolika" címmel tartotta meg elő-
adását. Kocsán Károly szövetségi főtitkár 
ugyancsak a katolikus tanító lelkiségével fog-
lalkozott. Majd beszámolt arról, hogy a 6000 
katolikus tanító közül a szövetségnek csupán 
2000 cselekvő tagja van. Tömörüljünk, hogy 
egységesen tudjuk a küzdelmet felvenni s a 
katolikus tanító ügyeivel a katolikus iskolák 
ügyeit vigyük előbbre. Nagy Károly Alsó-
mémedihez tartozó gyálpusztai igazgató-tanító 
a természetrajz, gazdaságtan és háztartástan 
köréből tartott előadást, fíasovszky Gyula 
igazgató-tanító pénztáros pénztári beszámolója 
után Magyar Sándor kántortanító a tanítósá-
got érdeklő fontosabb rendeleteket ismertette. 
Wolly Gyula igazgató-tanitó határozati javas-
latot nyújtott be, melyben a Kör tagjai azon 
kérelemmel fordulnak a püspök úrhoz, hogy a 
tanítói választásoknál előírt hármas jelölésnél 
a tanító-gyermekeket részesítse előnyben. Pal-
dauf Gábor kántortanító a kántortanítói sé-
relmeket tette szóvá. 

A Somogy megyei Általános Tanítóegyesület-
nek Kaposvárott tartott közgyűlésén mintegy 
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500 tanító vett részt. A közgyűlésen jelen vol-
tak: Szabó Béla dr. tanügyi főtanácsos, volt 
kir. tanfelügyelő, Drozdy (ívnia, a Néptanítók 
Lapja főszerkesztője, Berkényi Károly, a Ta-
nítóegyesületek Országos Szövetségének el-
nöke, Galla Endre, az Állami Tanítók Szövet-
ségeinek elnöke, Rákos István kir. tanácsos, 
az Eötvös-alap képviseletében, Talián Andor 
ny. alispán, Odor Gyula tanügyi tikár, kir. 
tanfelügyelő, Pongrácz Károly dr. reáliskolai 
igazgató, Gálos Ferenc polgári iskolai igazgató, 
Kéry Elek t. kanonok, Havas József apát-
plébános, Tihanyi Péter esperes és mások. 

A közgyűlésen Rédey Gyula elnökölt, aki tar-
talmas megnyitó beszéde után melegen köszön-
tötte a közgyűlésen megjelent vendégeket és 
tagokat. 

Ezt követte a Budapestre áthelyezett Szabó 
Béla tanügyi főtanácsos búcsúztatása. Elsőnek 
Odor Gyula tanügyi titkár, kir. tanfelügyelő 
vett érzékeny búcsút a volt hivatalfőnökétől, 
vázolva annak nagy és értékes munkásságát. 
Majd Rédey Gyula elnök a tanítóság nevé-
ben búcsúzott s a tanítóegyesület emlékeként 
átadta Kunffy Lajosnak „Téli falu" című fest-
ményét. Tamás József népművelési tikár me-
leg szavak kíséretében néhány felvidéki rögöt 
nyújtott át a távozónak, mint a Felvidék volt 
tanfelügyelőjének. Tihanyi Péter taszári es-
peres a somogymegyei kat. tanítók nevében 
búcsúzott. Szabó Béla meghatott szavakkal 
mondott köszönetet hűséges munkatársainak s 
meleg érzéseket kifejező szavakkal biíesúzott 
volt tankerületének tanítóságától. 

Előbb Rédey Gyula elnök, majd Szabó Bá-
lint hedrehelyi ref. lelkész üdvözölte Ódor 
Gyula új kir. tanfelügyelőt, aki tömören vá-
zolta működésének irányelveit. 

Drozdy Gyula a hallgatóság feszült figyelme 
közben tartotta meg a helyesírás tanításáról 
és a nyelvi magyarázatok módjáról értékes 
előadását, amelyet a hallgatóság nagy elisme-
réssel jutalmozott. 

Berkényi Károly, a Tanítóegyesületek Or-
szágos Szövetségének új elnöke igen tartal-
mas bemutatkozó beszédében a tanítóság össze-
tartásának és az egyesületi élet fejlesztésének 
szükségességét hangoztatta. 

Német József felolvasta jelentését s búcsúz-
tatta Serényi Antalt, Bodossy Antalt és Gyulai 
Istvánt. 

A tisztújítás során Rédey Gyulát elnökké, 
Hernádi György kaposvári tanítót pénztárossá 
választották. 

Az Általános Tanítóegyesület közgyűlésével 
kapcsolatban az Állami Tanítók és óvónők 
Egyesületeinek somogymegyei köre tartotta 
közgyűlését, amelyen Galla Endre elnökölt s 
beszámolt az egyesületnek a tanítóság anyagi 
érdekeit szolgáló működéséről. 

Tiiii'tónnp Szekszárdon. November hó 7-én Tolna 
várnr.egye többszáz tan í tó ja gyűlt össze Szekszárdon. 
Az Állami Taní tók és ó v ó n ő k Országos Egyesülete 
Tolnavármegyei Köre Szelényi La jos elnöklete mellett 
választmányi , m a j d köri gyűlést tartott , amelyen meg-
jelent Galla Endre elnök, Berkényi Károly, a Magyar 

Taní tók Országos Szövetségének ú j elnöke és Halmos 
Andor kir . tanfelügyelő. A megjelent vendégeket az 
elnök melegen üdvözölte. Dr. Halmos Andor tanfel-
ügyelő megköszönve az üdvözlést, az igazi, magyar-
lelkű, vallásos és hazaf ias i f j ú lélek müvelésének és 
nevelésének fontosságára mutatot t rá. Galla Endre 
orsz. e lnök köszönte meg Berkényi Károly nevében is 
az üdvözlést és gyönyörű előadásában muta to t t rá az 
ú j iskolufelügyeleti tö rvény nagy és korszaka lko tó 
jelentőségére. Eresei József ú jdombóvár i áll. taní tó a 
„Helyettesi intézmény megszüntetése" c ímen tartot t 
e lőadást . 

A Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesület köz-
gyűlésén megjelent vitéz dr. Thuránszky László fő-
ispán, dr. Perczel Béla al ispán, dr. Halmos Andor kir. 
tanfelügyelő, dr. Huypál Sándor vármegyei árvaszéki 
elnök, Schultheisz Bezső vármegyei főjegyző, Szongott 
Edvin szekszárdi és Polgár István duna fö ldvá r i járási 
főszolgabírák, vagy 200 taní tó, számos lelkipásztor . 

Schlenker Mihály egyesületi elnök lelkes szavakkal 
nyi to t ta meg az ülést s üdvözölte a vendegeket . 

Dr. vitéz Thuránszky László főispán a tanítóságot 
további odaadó, hazaf ias és vallásos i r ányú nevelő- és 
á ldozatos t an í tómunkára buzdította. Dr. Perczel Béla 
alispán a taní tóság iskolánkívüli népművelő munká-
jáért mondo t t köszönetet . Dr. Halmos Andor tanfel-
ügyelő a taní tóság hazaf ias m u n k á j á n a k nemzetépí tő 
jelentőségét dombor í to t ta ki. 

Berkényi Károly, a Magyar Tanítók Országos Szö-
vetségének elnöke, a t an í tó magasztos h iva tásáró l be-
szélve, Isten áldását ké r t e a tolnamegyei taní tóságra. 

Tóth Nándor bá taszéki községi t an í tó megkapó 
szépséggel emlékezett meg II. Rákóczi Ferencről . 
Pákai Mihály paksi községi iskolai igazgató értékes 
és tanulságos családvédelmi előadást tar to t t . 

Bajczi Péter népművelés i t i tkárnak népművelés i elő-
adása u t án a pénztárosi jelentést vitéz Simon Simon 
szekszárdi rk. isk. igazgató muta t ta be. 

A t isz túj í tás során e lnökké Pákai Mihály paks i közs. 
isk. igazgatót, a le lnökökké Malonyay E l emér szek-
szárdi isk. igazgatót és Bányai Henrik dombóvár i áll. 
tanítót , főjegyzővé König Géza szekszárdi igazgató-
tanítót , jegyzőkké Tóth Nándor bátaszéki és Majnay 
József szekszárdi tan í tóka t , pénztárossá vitéz Simon 
Simon szekszárdi isk. igazgatót, könyvtá rossá Makk 
József szekszárdi taní tót választották meg. 

Pákai Mihály ú j e lnök a maga és t i sz t társa i nevé-
ben megha tva köszönte meg a bizalmat, ígérve, hogy 
odaadássa l és ügyszeretet tel fogják munká ln i az egye-
sület ügyeit . 

H Í R E K 

Hóntan Bálint kultuszminiszter finn kitünte-
tése. A finnországi Kalevala-társaság, mely az 
idei országos Kalevala-ünnepeket rendezte Hel-
sinkiben és a vidéken, gyönyörű emlékérmet 
adott ki a Kalevala jubileuma alkalmából. Ezt 
az érmet a külföldön olyanok kapták, akik a 
Kalevala körül az illető országban kiváló ér-
demeket szereztek. Ezt az érmet most megküld-
ték Magyarországba, Hóman Bálint kultusz-
miniszter számára is. Az érem a Kalevalából 
egy epizódot ábrázol, finom művészi kivitelben. 
Az emlékérem átadásával a magyar Kalevala 
kiadóját: a La Fontaine Trodalmi Társaságot 
bízták meg, amely ünnepélyesen fogja az ér-
met átnyújtani a miniszternek. 

Zenepályázaton díjat nyert tanító. A „Nóta-
világ" című lap nótaszövegre és ennek meg-
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zenésítésére pályázatot hirdetett, melyre mint-
egy ezer pályamunka érkezett be. A pályáza-
ton aradi Patkó Olivér okányi tanító nótaszö-
vege a IV. díjat, zenéje pedig a VI. díjat 
nyerte. 

„Útmutatás az Alföld fásításának munkájához" című, 
a m. kir. földmívelésügyi minisztér ium által kiadott 

könyvecskét egyszerű levelezőlapon való kérésre b á r -
kinek ingyen küldi meg a debreceni , szegedi vagy 
gödöllői m. kir. erdőigazgatóság. 

Halálozás. Palumby Béla, a sá rospa tak i r e f o r m á t u s 
egyház i sko lá jának igazgató-taní tója, presbitere, ka r -
nagya és minden egyházépítő m u n k á j á n a k hűséges 
munkása folyó év november 4-én elhunyt. 

T A N Ü G Y I K A P T A K . 
— November hónap n:ásodik felére. — 

Nov. 16. (1873.) T r e f o r t miniszter meghívására Gyer-
tyánfjy István átveszi a buda i központi ta-
nítóképző-intézet vezetését. 

Nov. 17. (1891.) Meghalt Bokelberg E rnő , a magyar 
tornászat egyik legérdemesebb művelője és 
terjesztője. 

Nov. 18. (1914.) Meghalt Náray Szabó Sándor nyug. 
kul tuszminiszter i ál lamtitkár. 

Nov. 19. (1889.) Zirren J a n k a pedagógusnak, az első 
áll. taní tóképző igazgatónőjének 25 éves pe-
dagógiai jub i l eumát ünneplik. 
(1899.) Budapesten megnyíl ik a „Ferenc 
József tanítókháza". 

Nov. 20. (1656.) Apácai Cseri János pedagógus, az 
Encyclopedia szerzője, e l foglal ja kolozsvári 
állását a következő című beszédével: „Az 
iskolák igen nagy szükségéről és azon okok-
ról, melyek miat t a magya rokná l elpusztult 
ál lapotban v a n n a k . " 

Nov. 21. (1818.) Született Orbán József pedagógus, a 
sárospataki taní tóból lett akadémia i t anár , 
kinek az elemi iskolák részére írt „Termé-

szet tana" és „Magyarország története" szá-
mos k iadás t ért el. 
(1888.) Született Ballagi Károly pedagógus, 
a nagykőrös i taní tóképző tanára, Sopron és 
Moson vármegyék lanleliigyelője. 

Nov. 24. (1858) Szüléiéit Morlin Emi l dr. pedagógus, 
min. tanácsos, szakíró. 

Nov. 25. (1712.) Született Epéé Károly f rancia abbé , 
a s ike tnéma-okta tás megalap í tó ja . 

Nov. 26. (1889.) Gönczy Pál pedagógus, á l l amt i tkár 
51 évi működés után nyuga lomba vonul. 
(1924.) A nemzetgyűlés e l fogadja a taní tók , 
óvónők és nem ál lami t anárok el lá tásáról 
szóló javaslatot . 

Nov. 28. (1859.) Születelt Havas Ignác dr., a Nép-
nevelők budapes t i egyesületének első elnöke. 

Nov. 29. (1858.) Meghalt Aporti Ferrante olasz pap és 
pedagógus, ki Olaszországban Fröbl- rendszer 
a l ap ján az első óvodát felállította és Károly 
Albert k i rá ly felszólí tására Torinóban meg-
szervezte a kisdedóvó-nevelést. 

Nov. 3«. (1901.) A kul tuszminiszter közzéteszi a köz-
oktatásügyi á l lapotokról szóló 1895—1900. 
évi jelentését . 

H I V A T A L O S R É S Z 
Az általános továbbképző népiskola Tan-
tervének és Utasításának életbeléptetése 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
6345/1935. ein. sz. rendelete az általános tovább-
képző népiskola Tantervének és Tantervi Uta-

sításának életbeléptetése tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, a kecskeméti 

kir. tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. 
A mindennapi népiskolai oktatás befejező ta-

gozatát az 18(18. évi • XXXVIII. t.-e. alkotta 
meg „ismétlő iskola" néven. Ez az iskola azt a 

' célt szolgálta, hogy a tanulónak a mindennapi 
iskolában szerzett ismeretei el ne homályosod-
janak, hanem ismétlés útján mélyebb gyökeret 
verjenek. Ilyen célkitűzés mellett az ismétlő 
iskolának természetesen nem volt részletesen 
kidolgozott szerves egészet alkotó tanterve. 
Nem is volt szükség rá, mert a mindennapi nép-
iskola tananyagához szabta munkáját. 

Az azóta elmúlt két évtized azonban a maga 
nagy társadalmi, gazdasági, politikai változá-
saival és tudományos fejlődésével a népiskolai 
továbbképzéstől is fokozott teljesítményt köve-
tel. A nemzetnevelésnek arra kell törekednie, 
hogy a gyermekeket öntudatos polgárokká fej-

lessze, akik polgári jogaikat az egyén és a köz 
javára gyakorolják és kötelességeiket a társa-
dalom érdekében fenntartás nélkül vállalják. 
Azok a rétegek, amelyeknek szellemi gyarapo-
dása kizárólag a népoktatás keretében fejeződik 
be, nem elégedhetnek meg többé azokkal a gyer-
mekkorban megszerzett szűkebb vagy tágabb 
ismeretekkel, amelyeket serdülőkorukban át-
ismételve az életbe visznek magukkal. Felfogó-
képességük fejlődésével és átfogó készségük 
haladásával messzebbmenő ismeretekre is szük-
ségük van, olyanokra, amelyek a fejlettebb tár-
sadalomban is megfelelő helyet biztosítanak 
számukra. Ez a kultúrpolitikai elgondolás vezet 
akkor, amikor kiadom az ismétlő iskola he-
lyébe lépett általános továbbképző népiskola 
tantervét és tantervi utasítását, amelyet a m. 
kir. földmívelésügyi miniszter úrral egyetértő-
leg- az Országos Közoktatási Tanács készített. 

A Tanterv a mai pedagógia szellemének meg-
felelően irányelvül kíván szolgálni a tanítókna.v 
helyi tanmeneteik összeállításánál. A helyi vi-
szonyok, az egyes községek megnyilvánuló szük-
ségletei szabják meg azt, hogy a tanterv bő 
anyagából a tanító mit szemeljen ki a részle-
tes tárgyalás céljára. 

Az általános továbbképző népiskolák túl 
nyomó része osztatlan és vegyes, azaz az 1—III. 
osztályt egy tanító vezeti s a fiú- és leány-
tanulók együttes oktatásban i 'í-zesümek. E z c k -
ben az iskolákban a mindennapi iskolában is 
használatos váltakozó rendszert kell alkalmazni. 
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A három osztály növendékei együtt tanulnak, 
így A., B., C.-évfolyam keletkezik. Az A. év-
folyam anyagát az I. osztály anyaga, a B. évét 
a II. osztály, a C. év anyagát pedig a III. osz-
tály anyaga alkotja. E szerint a jelen rendele-
temmel kiadott Tanterv az osztott, osztatlan és 
vegyes általános továbbképző népiskolában egy-
aránt használható. A tananyag kiszemelése le-
hetővé teszi, hogy a tanulók minden esetben be-
fejezett ismereteket kapjanak, akár az A., B. 
vagy a C. év anyagán kezdik meg a tanulást. 
Ez a rendszer csupán a gazdasági ismereteket 
betetőző üzemvezetési ismeretek tanításában 
okoz némi nehézséget, mert ez az anyag már 
bizonyos előismereteket kíván. Ezen a nehéz-
ségen úgy kell segíteni, hogy az üzemvezetést 
ismereteket fel kell osztani és a három év-
folyam tanítási anyagának megfelelő helyeihez 
illeszteni. 

Ha a tanuló létszáma oly csekély, hogy a fiúk 
és leányok nem választhatók külön, a közisme-
reti tárgyakat együttesen tanulják, a gazdasági 
ismereteket pedig részben elkülönítve. Ennek 
megkönnyítését célozza az, hogy a Tanterv 
ebben a tárgykörben fiú- és leányesoportot kü-
lönböztet meg. 

A gazdasági ismeretek tárgyköre túlnyomóan 
mezőgazdasági vonatkozású ismereteket ölel fel. 
Ezek tanítása elsősorban a falusi iskolákban fon-
tos Ebből azonban nem következik, hogy az osz-
tott városi iskolákban ezt az anyagot teljesen 
mellőzni lehetne, sem pedig az, hogy viszont a 
falusi iskolákban az ipari és kereskedelmi is-
meretek tanítása egészen elhagyható. Az utób-
biak nem hagyhatók el különösen olyan közsé-
gekben, amelyekben az iparostanonciskolák 
(tanonctanfolyamok) szervezetéről és tantervé-
ről a 60.000/924. vkm. sz. rendelettel kiadott 
szabályzat 5. §-a értelmében a tanoncok tovább-
képző iskolában tartoznak eleget tenni iskola-
kötelezettségüknek, vagy pedig ahol tanonc-
oktatási külön intézmények még nem voltak 
szervezhetők, illetve működésük leküzdhetetlen 
akadályokba ütközött s emiatt három hónapon 
át szünetelnek. Ezeken a helyeken a tanoncokra 
való tekintettel a tanulók általános irányú ok-
tatását a tanoncok leendő élethivatásának meg-
felelő ismeretek tanításával is ki kell egészí-
teni. 

A városi továbbképző iskolák tanulóiban is 
fel kell kelteni az érdeklődést a mezőgazdaság 
iránt és meg kell ismertetni őket az ebbe a 
körbe tartozó általános ismeretekkel, mert ezek 
nagyrészének, mint a kertészetnek, növényter-
melésnek, vagy a báron fitenyésztésnek későbbi 
életük folyamán ők is gyakorlati hasznát vehe-
tik. (Pl. házuk táján, vagy a város külterületén 
szerzett kis kertgazdaságukban.) 

Felhívom Címet, utasítsa a hatósága alá tar-
tozó népiskolák igazgatóit, liogyT az általános 
továbbképző népiskola Tantervét és Utasítását 
iskolájuk részére szerezzék be (kapható Kir. M. 
Egyetemi Nyomda, óra 80 f.), ennek alapján a 
jövő tanévre készítsék el helyi tanmeneteiket 
és ezeket jóváhagyás végett Címedhez terjesz-
szék fel. 

Bízom abban, hogy a tanítóság kellő meg-
értéssel fogadja a Tantervben és a Tantervi 
Utasításban foglalt elveket, a tanítóegyesületi 
üléseken, valamint a pedagógiai szemináriumok-
ban megbeszélés tárgyTává teszi azokat és min-
den erejével igyekszik az általános továbbképző 
népiskola munkájának sikerét teljessé tenni. 

II. 
Valamennyi főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Az általános továbbképző népiskolában folyó 

munka egységes szervezése tárgyában kiadott 
rendeletemet a hozzácsatolt Tantervvel és Tan-
tervi Utasítással együtt azzal a felkéréssel van 
szerencsém megküldeni, hogy a Címed bölcs 
főhatósága alá tartozó általános továbbképző 
népiskolákra nézve hasonló érteleinben rendel-
kezni méltóztassék. 

Budapest, 1935 október hó 27-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

Liszt Ferenc méltatása a népiskolákban 

A m kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
68.002/1935. VI. szám alatt kelt rendelete Liszt 
Ferencnek a népiskolákban való méltatása tár-

gyában. 
I. 

Valamennyi kir Tanfelügyelő úrnak cs a kecs-
keméti kir. tanfelügyelői kirendeltség Vezető-

jének. 
Az elkövetkező 1936. évben lesz Liszt Ferenc 

halhatatlan magyar zeneköltő születésének 125. 
és halálának 50. évfordulója. 

Ebből az alkalomból országszerte jubileumi 
ünnepségeket tartanak Liszt magyarságának, 
emberi és művészi nagyságának kidomborítá-
sára. 

Ezek az ünnepségek már a folyó év október 
havában kezdődtek. 

Nagy fontosságot tulajdonítok annak, hogy 
Liszt Ferenc sokat vitatott, de el nem vitatható 
magyarságáról, emberi nagyságáról és hatal-
mas világszerte elismert művészetéről a ma-
gyar tanulóifjúság és ezen keresztül a szülők 
társadalmának legszélesebb rétegei is pontos 
tájékoztatást kapjanak. 

Elrendelem ezért, hogy folyó évi november 
hóban minden állami, községi, érdekeltségi, tár-
sulati, magán és izr. népiskola III—VI., illető-
leg III—VIII. osztályának és a továbbképző 
(ismétlő) népiskola minden osztályának egyik 
tanítási óráján a tanítók (tanítónők) alkalmas 
módon méltassák a nagy művésznek és a Liszt-
emlékévnek jelentőségét ós győződjenek meg 
arról, hogy az ifjúság a hallottakat megértette. 

Budapest, 1935. évi november hó 6-án. 

II. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak 
fenti rendeletemet azzal a kérelemmel van sze-
rencsém nagybecsű tudomására hozni, hogy a 
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bölcs főhatósága alatt működő népiskolákra 
nézve hasonló módon intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1935. évi november hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Tasnádi Nagy András s. k. 
államtitkár. 

95.671/1935. VII. 2. ü. o. sz. 
A Testnevelési Főiskola tanácstagjai. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Test-
nevelési Főiskola tanácsának tagjaiul az 1935— 
36. tanévre 

1. dr. Bohn Ferenc tanügyi titkár, a főiskola 
előadó tanárát, 

2. Felkay Ferenc székesfővárosi tanácsnokot, 
3. dr. Gyidai Ágost nyug. tankerületi főigaz-

gatót, a főiskola előadó tanárát, 
4. vitéz Kalándy Imre nyug. altábornagyot, 
5. Kmetykó János, a főiskola tanárát, 
6. Misángyi Ottó, a főiskola tanárát, 
7. Neidenbach Emil, a K1SOK miniszteri biz-

tosát, 
7. Stankovits Szilárd, a MASz elnökét, 
a főiskola tanácsának jegyzőjévé pedig Jávor 

Albert, a főiskola tanárát kinevezte. 
A főiskola tanácsának a felsoroltakon kíviil 

hivatalból tagja az Országos Testnevelési Ta-
nács két kiküldöttje, az Országos Közoktatási 
Tanács alelnöke vagy helyettese és az Országos 
Testnevelő Tanárvizsgáló Bizottság elnöke. 

Budapest, 1935. évi október hó 29-én. 
A miniszter helyett: 

i f j . dr. Wlassies Gyula báró s. k. 
h. államtitkár. 

A Vasárnapi Könyv ajánlása. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

65.531/1935. sz. alatt az V. ker. Stáhly-utca 1. sz. 
alatt megjelent Vasárnapi Könyvet a megfelelő 
fedezettel rendelkező népiskolai tanítói könyv-
tárak részére beszerzésre ajánlotta. 

A Vasárnapi Könyv megjelenik hetenkint, 
előfizetési ára évi 6 P. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánítot t színmű-

vek 11. számú pótjegyzéke. 
Andai Ernő: Aranyfüst . Bp. Színházi Élet . 
Bar tunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, Slavik 

és Himfy. 
Békeffi László: A szerkesztő úr. Bp. Lampel. 

— A vészkijárat. Bp. Lampel. 
Búzna Viktor S. J . : Az utolsó Abbeville. Pécs, Dunántúl. 
—• — Igaz hős. Pécs, J . t. Pius-Kollégium. 
Csite Károly: L á t h a t a t l a n bethlehemi jászol. Bp. Kó-

kai L. 
Dezső József: Az összeesküvő. Bp. Kókai L. 

Tíz eladó leány. Bp. Kókai L. 
Drégely Gábor—Liptai I m r e : A vörös ember. Bp. Mar-

ton Sándor. 
Eötvös Károly: Böthök uram szerencséje. Bp. Szerzői 

Jog Értékesítő Központ. 
Erdélyi Mihály: A lángok hőse. Bp. Szerző kiad. 
Erdősi Károly: Karácsonyi pásztorjáték. Esztergom, Bu-

zárovits G. 

S. Feer Eliz: Az indiai herceg. Bp. Kókai L. 
—- — Névtelen író. Bp. Kókai L. 
Feysz A. Hugolin: Karácsonyi misztérium. Bp. Szent 

Is tván-Társulat . 
Follinus Aurél : Fán i orvossága. Bp. Kókai L. 

Szeget szeggel. Bp. Kókai L. 
Földes Imre : A lányom. Bp. Pantheon. 
—- —• Marika. Bp. Marton Sándor. 
Géraldy, Pau l : Ezüstlakodalom. (Ford. Salgó Ernő.) Bp. 

Színházi Élet. 
l le l ta i J enő : A kis cukrászda. Bp. Athenaeum. 
—- — Karácsonyi vers. Bp. Athenaeum. 
Hevesi Sándor (Jókai Mór nyomán) : Fekete gyémántok. 

Bp. Marton Sándor. 
Keleti Márton: Csókoltatom az anyósomat. Bp. Világos-

ság kny. 
Kellér Rezső: Régen és most. Bp. Színházi Élet. 
Korbuly Imre : Rokokó és Mimóza. Bp. Kókai L. 
Martos Ferenc—-Szirmai Alber t : Éva grófnő. Bp. Marton 

Sándor. 
Móra Ferenc—Kulinyi E r n ő : Az aranyszőrű bárány. 
Murai Károly: Huszárszerelem. Bp. Lampel. 
Nóti Káro ly : Kontra gyerünk! Bp. Színházi Élet. 
Pap bácsi : Betlehemi asszonyok. Bp. Szent Is tván-Társ . 
K. Pap J á n o s : A kísértetek. Kaposvár, Fenyvesi Béla. 
K. Pap József: Juhász András. Kaposvár, Fenyvesi Béla. 
Radványi Ká lmán : Dugó Jani Angliában. Bp. Magyar 

Cserkészszövetség. 
— — Dugó Jani lapot alapít . Bp. Magyar Cserkészszö-

vetség. 
— — Dugó Jani mint Mikulás. Bp. Magyar Cserkész-

szövetség. 
Révész Amadé: Álomtündér. ( I f júság számára.) Pécs, 

Danubia. 
—- —- Virrad-e már? ( I f j ú s á g számára.) Pécs, Danubia. 
Röck Gyula : A karácsony. Bp. Ferences Közlöny. 
—- — Regnum Marianum. Bp. Ferences Közlöny. 
Suchy Árpád : A 10-es számú páholy. Bp. Kókai L. 
—• — - A modern Othelló. Bp. Kókai L. 
Szenes Béla : Miskából pesti fiú lett. Bp. Színházi Élet. 
Szunyogh Árpád : Az Ezüst Kecske-fogadó. Bp. Kókai L. 
— — Füstös Móré szerencséje. Bp. Kókai L. 
—• — Füstös, mög a Riska. Bp. Kókai L. 
Varnusz Ágoston: Kegyelmes úr ! Bp. Kókai L. 
—- — Ne csüggedj magyar ! Bp. Kókai L. 
Zágon I s t v á n : Végkimerülésig, bandázs nélkül. Bp. Szín-

házi Élet. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
Hóman Bálint kultuszminiszter látogatása Lengyelország 
ban. — Telkes Sándor: A razj taní tás kapcsolata a többi 
tantárggyal. — Marosvári Tibor: Pedagógus szemmel az 
egészségügyi kiállításon. — Kovács Sándor: Munkaterv 
iskolám színvonalának emelésére. — (K. A.): Pestalozzi 
és Magyarország. — Iskolánkivüli népművelés. Dr. Biss• 
tray Gyula: Népkönyvtár és vándorkönyvtár. — Gyakor-
lati pedagógia. Drozdy Gyula: Az összetett mondat. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, irodalom, 
műi észét. —- Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. — 
Egyesületi élet. — Tanügyi naptár. — Hírek. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. —- Hirdetések. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 

Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja : a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6 

A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magán hirdetmény eket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én ég 1-én pontosan 
gzétküldhessiik. Későbben beérkező hirdetményeket 
CBak a kővetkező számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

KÉTY (Tolna megye) nagyközség óvoda-felügyelő-
bizottsága a megüresedett óvónői állásra pályázatot hir-
det. Javadalom: törvényes fizetés és természetbeni lakás. 
Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított három 
hét. Az óvónőt az 1913. évi XL. t.-c. 17. § a szerint a 
VK. miniszter nevezi ki. A 69.870/1933. VKM. számú ren-
delet alapján felszerelt kérvények Rumy Ernő főjegyző, 
felügyelőbizottsági elnök címére küldendők. Német nyelv 
tudása megkívántatik. (533.) 

SOLTVADKERT község iskolaszéke pályázatot hirdet 
nyugdíjazás folytán megüresedett belterületi községi 
elemi iskolai tanítói állásra. Csak fértitanerők pályázhat-
nak, akiknek mindennemű kultúrmunkában, leventeokta-
tásban segédkezés kötelességük. Állás betöltésénél nyug-
díjas tanerők és legalább egyévi eredményes szolgálatot 
igazoló kisegítő tanítók előnyben részesülnek. Fizetés 
törvényszerinti. (Helyi javadalom 90%, államsegély 10% 
és természetbeni lakás.) Kellően felszerelt kérvények is-
kolaszékhez nyújtandók be. Csak válaszbélyeggel ellátott 
okmányokat küldünk vissza. Pályáza'ti határidő 21 nap. 
Fonth Henrik főjegyző, iskolaszéki elnök. (539.) 

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 

REMÉNYINÉL 
A Zenemúveszeti Főiskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 s z . á r l e g v z é k e m e t . 

KERESÜNK kántori képesítésű (ez igazolandó) evan-
gélikus, állami tanítót, aki kántori teendők elvállalására 
kötelezné magát. Áthelyezése iránt egyházunk közbenjár. 
Jelentkezés lelkészi hivatalnál Budafok Apponyi-u. 23^ 
Bemutatkozás ajánlatos. Válasz bélyegre. (547.) 

MISKOLC thj. városi, üresedésben levő községi óvónői 
állásra pályázatot hirdetek. Az állás segédóvónővel töl-
tetik be, de a megválasztott — megfelelő szolgálat 
után — az idevonatkozó min. rendeleteknek megfelelőleg 
rendessé lép elő. Javadalma az állami javadalomnak 
megfelelő. A sajátkezüleg írt kérvényt — kellő hiteles-, 
okmányokkal támogatva — az Óvodai Felügyelő Bizott-
ság elnökéhez (Bedegvölgy 28. sz.) e hirdetésnek a Nép-
tanítók Lapjában történt megjelenése után eltelt 21 nap-
alatt kell beküldeni. Megcímzett, válaszbélyeggel ellátott 
boríték melléklendő. Az állástalan pályázók közül a lét-
számcsökkentés folytán nyugdíjazott, valamint az egyévi 
kisegítő óvónői szolgálattal bírók előnyben részesülnek. 
Miskolc, 1935 november 5. Dr. Halmay Béla polgármester. 
(538.) 

Férf i s t r a p a félcipő feke te v. b a r n a boxból . , 1 2 . 5 0 
Xa box kéz imunkás , fér f i félcipő, f e k e t e v. b a r n a , . 1 4 . 5 0 
Lukacsos díszítésű, dupla ta lpu l a box fé lc ipő. . 1 9 . S O 
R á m á n v a r r o t t mag-asszárú l a boxcipö, feke te . 2 2 . S O 

Strapabí ró női cipő, kötős, f eke t e v. b a r n a , . 0 . 5 0 
Feke te box kötőpánto3, gyíkbőr dísszel, % sa rok . . 1 2 . 5 Q 
Magas sa rku , f eke t e lakkcipő, divatos f é m c s a t t a l . . 5 0 
Feke te l a box ant i lop betéttel , m a g a s sarokkal . 16.50 

Gyermek iskola- és sportc ipők, oébicipőK. Sátcipők, 
különleges spor t -és lur is tabakancsok ó iási választékban! 

N&QjykoMÁcsy, ÍMjüí&tkó' 
IV, PETŐFI S Á N D O R - U . 3 . 
IV, V Á R O S H Á Z - U . 1 - 3 - 5 . 

A m. t. Tantest, let tagjainak folyószámlahitel vagy 5% pénztári engedmény. 
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Weszely Ödön, a magyar pedagógiai szak-
irodalom egyik legkiválóbb művelője közvet-
lenül halála előtt fejezte be legmodernebb mű-
vét, A korszerű nevelés alapelvei, a nevelés-
tudomány rendszere címmel. Ebben a hatal-
mas kötetben tevékeny életének, gazdag iro-
dalmi munkásságának egész elméleti és gya-
korlati öröksége szállott át a magyar pedagó-
giai társadalomra. Ötven év tapasztalatán épült 
fel a neveléstudomány katekizmusa, az iskola 
feladatának mai igényű, korszerű megoldásá-
ról. 

Weszely Ödön dr. egyetemi tanár, a nevelés 
elméletének nagy művelője, a „Korszerű neve-
lés alapelvei"-ben az oktatás problémáját olyan 
alapossággal és hiánytalanul dolgozta fel, hogy 
méltán tartjuk ezt a könyvet a mai kor peda-
gógiai enciklopédiájának. Alapvető mű az is-
kola, az oktatás és a nevelés minden részleté-
ben, az otthon munkáját is beleértve. 

A mű kiadója, a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, kultúrfeladatának megfelelően, úgy 
érzi, hogy Weszely Ödön szellemi örökségében 
minden pedagógusnak részesülnie kell. A meg-
boldogult szerző szándékát váltja gyakorlati-
lag valóra akkor, amikor a magyar oktatói 
Kar: az iskolák Igazgatóinak, a Tantestületek 
valamennyi hivatott Tagjának megkönnyíti a 
szerző posthumus munkájának, a Korszerű ne-
velés alapelvei-nek megszerzését kizárólag pe-
dagógusok számára megszabott előnyös fel-
tételek mellett: 

A mű ára 15— pengő. Minden működő peda-
gógusnak a könyvet 13-50 pengőért szállítja 
részletfizetésre, havi kétpengős törlesztéssel. 
Lapunk olvasóit ez az ajánlat hivatásuk telje-
sítése szempontjából érdekli. E kedvezményben 
minden olvasónk részesül, ha a könyvet köz-
vetlenül rendeli meg a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadóhivatalánál, Budapest IV. 242. 
postafiók. 

Hálók 
ebédlők 

úriszobák 
kombinált berendezések 

BUDAPESTI 
BÚTORSZALONBAN 
B U D A P E S T VIII, B A R O S S - U T C A 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

JELIGÉS leveleket csak megfelelő bélyeg melléklése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

CSERÉLNÉK pestkörnyéki áll. iskolához Mindszent 
(Csongrád megye) tiszaparti nagyközség 30 tanerős áll. 
iskolától. Nagy Olga tanítónő. (530.) 

HELYETTESÍTÉST vállal okleveles kántortanító la-
kásért, kosztért. Cím: Okány, Községi iskola. (541.) 

Hegedfi, Harmóniám, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

es az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt * 
magyar 
ryárban 
kaphatók 
Részlett* I». 

KitQntitvi • fiiig Imzm államaiban! 
Művésziesen j *v itl 
Legjobb húrokxi készíti 

MOGYORÓSSY GYULA 
Árj«fy t4k infyem 

B.d*r«.t VIII, KákAcii.át 71. 
TanerAkack 10* . rnjedm . fut. 

Mielőtt őszi- és téli ruhasziikségletét 
beszerezné, keresse fel a 

TRIBON 
RUHÁZATI R.T.-ot 
B U D A P E S T V I I I , Ü L L Ő I - Ú T 14 

Tel.: 39-2-85 és 31-2-97 

Az ország egyik legrégibb és legnagyobb 
ruházati intézete, ahol 

mérsékelt árak és 
legkedvezőbb fizetési 
feltételek mellett a 

r r m ^ ^ é ^ ^ o í ^ c a g / a 

Előleg nincs, az első 
részletavásárlást követő 
hó 1= é n esedékes 

Mintákkal készséggel szolgálunk, v. megbízottun» 
katamintagyüjtemény bemutatása végett kiküldjük 
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1 

fermészefesen valódi Ts&hcU kávé* 
pótlékkal. Fogyasztónk marad! 
Aki egyszer iCneipH. malátakávéf 
vásárolt, újból megveszi! A z első 
vásárlás meggyőzi önt i s ! 

SÜRGŐSEN keresek harmóniumot használatra, később 
esetleg megveszem. Szállítást fizetem. Kelemen Tibor ta-
nító. Vitéztelep, Kelebia. (531.) 

100 PENGŐT fizetek pályázásom sikere esetén, ha 
megürülő kör- vagy községorvosi állásról értesít. Levelet 
a kiadóba kér „Orvosférj". (535.) 

TANÍTÓNŐ 
olyan faluban, hol télen munkahiány van és megfelelő munkaerő, 
jó mellékjövedelemre tehet szert. , ,Kézimunkatanítás" jeligére 
Blockner hirdetőbe Vilmos császár-ú 33. (511) 

FIATAL, ref., nőtlen orgonista-kántor elhelyezkedne. 
Édesanyja vállal házvezetést, irodai munkát. „Vidéken" 
jeligére. (537.) 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor>gyára, Budapest VI, Dévényi-át 20 <22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Telefon: 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, I I , Török-utca 8. (a budai Margit hídfő-
től a második utca jobbra.) 

ELEGÁNS FÉRFI- ÉS NŐI 
KABÁTOK. 

PESTKÖRNYÉKRE, vagy városba cserélnék — költ-
ségek megtérítésével — egyik legnagyobb városunk köz-
ponti, soktanerős iskolájából. „Szerencsé"-nek kiadóhiva-
talba. (540.) 

„TORNAKÖNYV", amely zenére is végezhető látvá-
nyos szabad-, zászlós- és puskagyakorlatokat, továbbá 
talaj tornát , humoros számokat, játékokat, az évzáró 
tornaünnepély anyagát és műsorát, valamint a harmadik 
testnevelési óra anyagát is tartalmazza, ismét beszerez-
hető. A könyv megrendelhető a szerzőnél: Szépudvary 
László áll. tanító, Nagykanizsa, Nagyrác-utca 26. szám 
alatt 2 P beküldése ellenében. Az összeg beérkezte után 
szerző a könyvet portómentesen azonnal küldi. A könyv 
beszerzését a V. K. Miniszter Űr 40.277/1934. szám alatt 
ajánlotta és engedélyezte. (546.) 

MAGYAR tanítónőt keresek öt- és hétéves gyermekek 
mellé, aki a német nyelvet is tökéletesen beszéli. Maár 
Lajosné, Kercseliget, Somogy m. (534.) 

REFORM RUHAZATI R-T. 
BUDAPEST VI.VILMOS CSÁSZÁR-ÚT5 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti-utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új o r g o n á k a t , 
homlokzatsípok készítését, min» 
dennemű orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 
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DEMENY IMRE O R G O N A - ÉS H A R M Ó N I U M É P l T Ó 

B U D A P E S T VI, L Á Z Á R í U T C A 13. SZ. (AZ O P E R Á N Á L ) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
épí tését , javítást, hangolás t elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n v á l l a l . á l l andóan rak tá ron . 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! K é r j e n á r jegyzéke t ! 

KARÁCSONYI színdarabjaimat 20 fillér bélyeg bekül-
dése ellenében átolvasásra is megküldöm, ha legalább 
egyet megtart közülük. Kőszegi János fanító, Körmend. 
(543.) 

CSERÉLEK állami tanítónővel, nagyobb város mel-
letti, vasúttal bíró szép fekvésű községből, főváros köze-
lébe „Ellenszolgáltatással". (545.) 

BETÜSZARMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

Számolástanítás az elemi iskolában. I r t a : Bene Lajos. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott tájékoztatások, 
tanítások és tanítási vázlatok a tananyag módszeres fel-
dolgozására, hogy erős száinképeket, tiszta fogalmakat 
nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyor-
san és biztosan tudjanak számolni. Számolástanítás az I. 
osztály részére 1 P 20 fill., a II., III. , IV., V—VI. osztá-
lyokban egyenkint 80—80 fillér. Aki az egyes füzetek 
á rá t Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénz-
tári csekkszámlára beküldi, annak a szerző a kívánt köny-
vet bérmentesen megküldi. (404) 

Olvasóink R e v e i m é b e a jánl juk az 

O P E R A Z O N G O R & T E R M C T , 
hol tanítók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak e l s ő r e n d ű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ó K A T . 

B u d a p e s t , F r z s e b e t ' k ö r ú t e g y . 

RÓM. KATH. kántortanító, város szomszédságából cse-
rélne Budapestre, vagy Budapest közvetlen környékére, 
állami, vagy felekezeti kántortanítóval. Gazdálkodásra 
kiváló hely. Válaszokat „Biztos jövő" jeligére. (536.) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, P I A N Í N Ó T , HARMÓ 
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VII I , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

BUDAPESTRŐL Pestkörnyékre, vagy nagyobb vidéki 
városba cserélne református tanító. Válaszokat „Előnyös" 
jeligére a kiadóba kérek. (509.) 

HARMÓNIUMOKAT iskolai, dalárda-, házi haszná-
latra olcsón, garanciával vásárolhat Demény harmónium-
építőnél, Budapest VI, Lázár-utca 13 (Operánál). Kér-
jen árjegyzéket. 

ISKOLAPADOKAT ÉS TORNASZEREKET 

szepet9jot9 
FULLÉR ISTVÁN VÁLLALATÁNÁL, BAJA 
Az ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-

zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsű népdal harmóniumkísérettel. 
Leszállított áron 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előleges beküldése esetén — Fischer La jos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91.) 

950 PENGŐS, templomnak megfelelő orgonaharmó-
nium 450 P-ért eladó. V I I I , Nagytemplom-utca 21, I. em. 
(544.) 

CSERÉLNE rk. tanítónő Északpestmegyéből, 
ségi" jeligére. (542.) 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Fizetési kedvezmény 

„Köz-

E H A L L , 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 

SZLEZÁK 
h a r a n g -

• • m " 

onto-
m e s t e r 

B U D A P E S T , 
Frangepánsu. 

80. szám 

Saját házában 

K É S Z Í T : 

új harango* 
kat, harangi 
vaskoronákat 

és vass 
állványokat, 

repedt harans 
gokat újra át= 
önt i legjutás 

nyosabb 
árban. 

Mielő t t harangot rende l , kér jen t ő l e m d í j m e n t e s költségve test 

F p a n r n száll í t ja s o lcsóbban a miniszt . a j án lo t t és többszörösen 
I I d l l t W ki tünte te t t 40 éves cég, a mély fekete , tar tós , használa t , 
kész és szabadalmazot t 

ISKOLATÁBLA MÁZ AT. 
Egy ! / i bádog 6/4 kg 4—6 isk. t áb lának P 8 — 

x> '/2 » 3/< » 2—3 » » » 4 - 2 0 
» d r b iskolatáblamázíecset , lapos 4"íOS » 2 * 3 0 
» palack lf. h íg . p i ros vonalozófes ték ecsettel » — ' 9 0 

Láda , szállítólevél » — ' 4 0 - t ó l fe l jebb 
Ú j mázolási és vonalzási u tas í tással . 

GRESCHIK GYULA, Budapest II, Főmtca 60. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

LUKÄCS ANTAL 
ÓRÁK, ÉKSZEREK 

valódi ezüst evőkészletek és dísztárgyak. 
N a g y v á l a s z t é k , fizetési kedvezmény. 

Budapest IV, Petőfi Sándor,utca 17. Telefon: 88=0.92 
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tanító* íem, t&éíkMő/zÁ&bi 
hivatásának legfontosabb segédeszközeit, a 

NÉPISKOLAI EGYSÉGES 
VEZÉRKÖNYVEKET! 

Ezek a könyvek módszeres gondolatokat nyújtanak, tanítói munkánkban 
vezetnek, irányítanak. A Vezérkönyvekben megtalálhatjuk a tantárgyak 
tanmenetét s ennek alapján minden tanítási egység tervezetét részletes 
kidolgozásban, mintatanításokban. 
A Vezérkönyveket a nagyméltóságú vallás* és közoktatásügyi Miniszter Úr 
megbízásából a legkiválóbb pedagógusok írták s az Országos Közoktatási 
Tanács felülvizsgálta. 

A N É P I S K O L A I E G Y S É G E S V E Z É R K Ö N Y V E K S O R O Z A T A : 
Eddigi Leszállí* 

ára tott ára 
1. Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése. Quint 

József előszavával 3-— 2-— 
2. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi oktatás . . 4-— 2-60 
3. Quint—Stelly—Stolmár: A természeti és gazdasági ismeretek 

tanítása a III—IV. osztályban 640 4-60 
4. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok az I. osztályban 9-20 6-80 
5. Háros—Körösi: A magyar fogalmazás vezérkönyve 4-40 3-— 
6. Quint—Drozdy: Beszéd- és értelemgyakorlatok a II. osztályban 

(II. kiadás) 6-— 6-— 
7. Berwaldszky—Tscheik: A rajzoktatás vezérkönyve. Drozdy 

Gyula előszavával 16— 7-80 
8. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelem gyakorlatok a III. osztályban 10-— 6-80 
9. Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok a IV. osztályban 8-— 7— 

10. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. oszt. 3-20 3-20 
11. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a III. oszt. 4-50 4-50 
12. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a IV. oszt. 5-40 5-40 
13. Drozdy Gyula: Helyesírás és nyelvi magyarázatok azV—-VI. o. 

számára, részletes tanmenettel és részletesen kidolgozott minta-
tanításokkal 7"— 

M I N D E N P E D A G Ó G U S 

részletfizetésre rendelheti meg a Vezérkönyveket , 
olyként, hogy 20'— pengőt kitevő leszállított áru megrendelés esetén a 
havi részlet 2 — pengő, 20"— pengőt meghaladó rendelésnél pedig a havi 
részlet a számla összegének 10 százalékai 

K. M. EGYETEMI NYOMDA KIADÓHIVATALA 
BUDAPEST, VIII. KERÜLET, MÚZEUM=KÖRÚT 6. SZÁM. (GÓLYAVÁR) 
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ORGONA-HARMÓNIUMOK Évtizedek óta 
közismert legjobb 

h á z - , d a l á r d á k . , i s k o l á k - és különösen t e m p l o m o k n a k . 
Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium=raktár 

HÖHL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshfdfőtöl a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönye im: „ H a r m o n h ö r l " . Te le fonszám: 51 -6 -52 . 

BARAKOVITS JÁNOS 
m Q o r g o n a á p I t S 
Rákospalota, Pázmány-út 72 . 

Ú J O R G O N A T 
átép í tést , h o m l o k z a t i a lpokat , 
m indennemű j a v í t á s t a leg-
m é r s é k e l t e b b á r o n vál lal . 

K ö n y v e k , fo lyó i ra tok l e g j o b b be-
szerzési f o r r á s a a 

KIR. M A O Y . 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 . 18. 

ALAPÍTVA F I Z I K A I , F Ö L D R A J Z I , STB. 
18"-ÉVBEN' T A N S Z E R E K E T , 
S Z Á M O L Ó G É P E K E T , V E T Í T Ő G É P E K E T G Y Á R T 

ERDÉLY és SZABÓ TANSZERGYÁRA 
B U D A P E S T IX, LILIOMsUTCA 46. ( T E L E F O N ) 
Új képes árjegyzékünket kívánatra d í j t a l a n u l megküld jük! 

Hirdetéseket felvesz 
a Kiadóhivatal 

A m. kir. valláss és közoktatás8 

ügyi minisztérium által hivatalból 
rendszeresített hármasbeosztású 

ÉRTESÍTŐ 
KÖNYVECSKE 

BOLTI ÁRA 24 FILLÉR 

Közvetlen rendelés esetén 2 5 % 

engedmény (egy pé ldány tehát 

18 f i l l é r ! ) és m inden rendel t 

10 példány után 1 ingyenpé ldány 

a szegény t anu lóknak . 

Kéljük a megrendelést mármost fel« 

adni, hogy idejében szállíthassunk. 

KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 
B U D A P E S T VIII , M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 6. SZÁM 
GÓLYAVÁR 

Harmoniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellen részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 

CTniA/ACCCQ BUDAPEST II. KERÜLET 
0 1 U W A o o t n LÁNCHÍD-UTCA 5. SZAM 
T ö b b i lyen g y á r a z o r s z á g b a n nincs, k é r j e n á r a j á n l a t o t . 

SZLEZAK LÁSZLÓ S S 
Magyarország 
aranykoszorús 
Mester 

Harangláb>gy ár 
Harangi 

felszerelés 

w 2 
B 3 

(Budapest'belvárosi fóplébánia* templom részére készített 2400 kg-os 
• >Polgármester*harang", melyet 1928 november 25'én szentelt fel 

dr Serédl Jusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapest i Baz i l ika 7 9 4 5 k g - o s ú j harangja g y á r a m b a n készü l t . 
Az 1900. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmú* 
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagy arany-
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve — 

Számos egyházi elismerölevél / 
Jíöltségvetésse^l^m^^ 

23.076. — 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 ú t 6. (F . : T h i e r i n g R i c h á r d . ) 



AZ ÁLTALÁNOS 
TOVÁBBKÉPZŐ NÉPISKOLA TANTERVE 

Irta : D R O Z D Y G Y U L A 

J0057 
68. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM. 1935. DECEMBER 1. 

Néptanítók Lapja 
N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó 
C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Hold-utca i6. (Magyar 

királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18. 
K I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 

VIII . ker., Múzeum-korút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
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Mint lapunk előző számának „Hivatalos 
részé"-ben olvashatjuk, Hóman Bálint vallás-
és közoktatásügyi miniszter kiadta az általános 
továbbképző népiskola Tantervét és Tantervi 
utasítását. Csendben, minden előzetes bejelent-
getés nélkül jelent meg ez a nagyfontosságú 
reformmunka, mely arra van hivatva, hogy 
népoktatásunknak igen jelentékeny területén 
rendet teremtsen s a jövő nemzedék százezrei-
nek adja meg azt a nevelést és tudást, amit az 
élet és a nemzet kultúrájának érdeke meg-
kíván. 

Hogy minél világosabban és tisztábban lát-
hassuk, mit jelent az általános továbbképző 
népiskola Tantervének és Tantervi utasításai-
nak megjelenése, tekintsünk kissé vissza a 
múltba s nézzük, mi volt s még mi ma is az ál-
talános továbbképző népiskola. 

Báró Eötvös József, a mi halhatatlan emlékű 
kultuszminiszterünk megalkotta az 1867. évi 
XXXVIII. törvénycikket, amely életbeléptette 
a 6-tól 12 éves életkorig tartó mindennapi és 
12. évtől 15. évig tartó ismétlő tankötelezett-
séget. Nagy dolog volt ez akkor, mert a tan-
kötelezettség életbeléptetésében megelőztük 
Európa valamennyi államát. Népkultúránk fej-
lődésének érdeke és a fejlődés folyamata azt 
kívánta, hogy minden erőnket a 6-tól 12 éves 
korig tartó mindennapi népiskola kiépítésére 
és tökéletesítésére fordítsuk. S ez meg is tör-
tént. A népiskola alsó tagozata minden két-
három évtizedben megkapta a maga korszerű 
Tantervét, később a nevelési és tanítási módo-
kat ismertető Utasítást. S ez meg is hozta a 
maga gyümölcsét, mert népiskolánk alsó tago-
zatának belső színvonala valóban magas fo-
kon áll. 

Sajnos, a felső tagozat parlagon maradt. Je-
lentek meg ugyan itt-ott időnként rendeletek, 
amelyek körvonalazták a háromévfolyamú „is-
métlő" népiskolában tanítandó anyagot, de erre 
vonatkozó részletes és határozott Tanterv és 
Utasítás nem jelent meg. És ebben rejlett az 
oka annak, hogy népiskoláink felső tagoz,ata 

nem tudott olyan mértékben fejlődni, ahogyan 
azt nemzeti kultúránk érdeke megkívánhatta 
volna. Az „ismétlő iskolá"-ban csak azt az 
anyagot ismételgették, amit a mindennapi is-
kolában szereztek a gyermekek. S mi volt az a 
legtöbb helyen? Nem más, mint az olvasás, az 
írás és számolás gyakorolgatása. Természetes, 
hogy ezt a rendszertelen és élet nélküli ismé-
telgetést és gyakoroltatást únta a tanuló, únta 
a tanító és semmi célját nem látta a szülő. 
Valljuk meg, hogy a népiskolának ezt a felső 
tagozatát senki sem szerette, minden érdekelt 
csak kényszert látott benne. Voltak, sőt még 
ma is vannak községek, ahol a tanköteles ta-
nulóknak, a legnagyobb erőfeszítés mellett is, 
csak igen kevés hányada jár a továbbképző is-
kolába. Hiába! Csak annak az iskolának van 
vonzó ereje, amelyben rendszeres és céltudatos 
munka folyik s amelyről a nép, a szülő tudja, 
hogy gyermekének tudását emeli s az életre 
előkészíti. S folyhatott-e rendszeres, céltudatos 
munka ott, ahol a heti óraszám megállapításán 
kívül, jóformán semmi sem szabta meg azt a 
kultúranyagot, amit a gyermekek lelkébe át 
kell ültetni s amely iskolának még a serdülő 
ifjú lelkéhez szabott módszere sem fejlődhetett 
ki azért, mert nem voltak Utasításban lefekte-
tett és körvonalazott nevelési és tanítási elvei? 
Nem. Így csak bolyonghatott, csatangolhatott 
a tanító, de a népiskola felső tagozatában egy-
séges nevelés és tanítás nem fejlődhetett ki. 

Ezért kell örömmel fogadnunk az általános 
továbbképző népiskola Tantervét és Utasítá-
sát, mely tartalmat ad a legszélesebb népréte-
gek iskolájának s határozott vonalakkal mu-
tatja meg azt az irányt, amelyen az elindulhat 
a fejlődés útján. 

A most kiadott Tanterv és Utasításban az ál-
talános továbbképző népiskola célját a követ-
kezőképen határozza meg: 

„Az általános továbbképző népiskola célja 
szoros összefüggésben van a népiskola céljá-
val. Feladata, hogy a mindennapi népiskolában 
megalapozott erkölcsi és szellemi értékeket s 
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az ott szerzett ismereteket állandósítsa, bő-
vítse, mélyítse és a tanulókat gyakorlati irány-
ban nevelve, a nemzeti életközösségbe bele-
kapcsolj a." 

Ha ezt a célkitűzést boncolgatjuk, elsősorban 
azt állapíthatjuk meg belőle, hogy az általános 
továbbképző iskolának szoros összefüggésben 
kell lennie a mindennapi népiskolával, ami 
annyit jelent, hogy a mindennapi népiskolában 
megkezdett és megalapozott nevelést és taní-
tást az általános továbbképző iskolában kell 
folytatnunk. Annyi bizonyos, hogy a 6-tól 12 
éves korig történő iskolába járás alatt csak 
megalapozhatjuk, de be nem fejezhetjük a cél-
kitűzésnek azt a kívánalmát, amit a minden-
napi iskola maga elé tűz, vagyis, hogy „vallá-
sos, erkölcsös, értelmes és öntudatosan haza-
fias polgárokat neveljünk, akik az általános 
műveltség alapelemeit bírják és képesek arra, 
hogy ismereteiket a gyakorlati életben értéke-
sítsék". Azt a nevelői munkát, amit ez a cél-
kitűzés megkíván, megalapozhatjuk, de nem 
hagyhatjuk abba 12 éves korban. Ezt az alapot 
még szélesítenünk, szilárdítanunk, növelnünk 
kell teljes három esztendeig és felépítenünk 
addig, hogy az szilárd alapja lehessen a további 
önnevelésnek. Egyszerűbben mondva: a gyer 
meket 15 éves koráig be kell vezetnünk az 
életbe s ott a maga lábára kell állítanunk. Ha 
szilárd az alap, biztosak lehetünk abban, hogy 
— hacsak nincs valami rendellenesség — nem 
mozgatják, nem ingatják meg azt az élet ked-
vezőtlen hatásai. Erre a megszilárdításra vo-
natkozik az általános továbbképző népiskola 
célkitűzésének az a követelménye, hogy azokat 
az erkölcsi és szellemi értékeket is a gyakor-
lati életben szükséges ismereteket kell állandó-
sítanunk, bővítenünk és mélyítenünk, amelye-
ket a mindennapi népiskola nyújt. 

Első pillanatra ez úgy tűnik fel, mintha itt 
csakis ismétlésről s ennek alapján való állan-
dósításról, mélyítésről lenne szó. Ha azonban 
kissé mélyebben gondoljuk át a célkitűzésnek 
ezt a részét, nyomban észrevesszük, hogy itt a 
hangsúly, az állandósítás és mélyítés mellett, 
a bővítésen van. Ebből meg az következik, 
hogy azokat az erkölcsi és szellemi értékeket 
és ismereteket, amelyeket a mindennapi nép-
iskolában nyujtottunk, az általános tovább-
képző népiskolában szilárdítás, állandósítás és 
mélyítés közben a tanulók fejlettebb korához 
mérten bővítenünk kell. S ha a tantervi anya-
got nézzük, már az első pillanatban láthatjuk, 
hogy van mivel bővítenünk. Így az általános 
továbbképző népiskola felszabadul az állandó 
ismételgetéstől, mert még a készségek fejlesz-
tésére szolgáló tantervi anyagban is sok a ser-
dültebb kor lelkivilágához alkalmazkodó s a 
gyakorlati életet többoldahían szolgáló új 
anyag. Igaz, hogy a nevelésben itt sem lesz 
új anyag, de nem is lehet, mert hiszen ami 
valláserkölcsi és szellemi érték, mindazt fel-
használtuk már a mindennapi népiskolában. 
De mi is hát a nevelés? . . . Nem más az, mint 
a gondolat-, az érzés- és akaratvilág nemesí-
sítésére s ennek alapján állandó jó szokásokra. 

helyes cselekedetekre való szoktatás. A gon-
dolat-, érzés- és akaratvilág nemesítését, a jó 
szokásokra és helyes cselekedetekre való szok-
tatást pedig befejezni nem lehet sem a tizen-
két-, sem pedig- a tizenötéves korban. Hanem 
erősíteni, mélyíteni, állandósítani, azt lehet és 
kell is. Nevelés szempontjából tehát ezt a célt 
kell szolgálnia az általános továbbképző nép-
iskolának. 

És ha tovább boncolgatjuk az általános to-
vábbképző népiskola új Tantervének célkitűzé-
sét, megtaláljuk benne a gyakorlati életre való 
nevelés követelményeit is. S ha annak tartal-
mat akarunk adni, nem kell mást tennünk, 
mint a Tanterv anyagát áttekintenünk. Meg-
találjuk abban a gyakorlati élet kívánalmait 
minden vonatkozásban. Első tekintetre fel-
tűnik, hogy mintha ez az anyag a földmívelés-
sel és annak ágaival kapcsolatos gyakorlati 
életre való nevelést különösebben szolgálná. 
Ez így is van s ez természetes is, mert ha nem 
így volna, ez a Tanterv nem szolgálná a gya-
korlati élet követelményeit. Ugyanis az általá-
nos továbbképző népiskolák nagy-nagy há-
nyada falun, tanyán, földmíveléssel foglalkozó 
városokban van, tehát tanulóinak túlnyomó 
része olyan, akiknek jövő élethivatása a föld-
művelés lesz. Ebben is az élet adottságaihoz, 
követelményeihez alkalmazkodik tehát ez a 
Tanterv azzal, hogy anyagának túlnyomó több-
ségét kapja. Emellett nem feledkezik meg arról 
sem az új Tanterv, hogy az általános tovább-
képző népiskola tanulói között — különösen 
városokban — olyanok is lesznek, akiknek jövő 
élethivatásuk az ipar és kereskedelem lesz, a 
gyakorlati életre való nevelés szempontjából 
tehát ezeknek más gondolkozásra és más is-
meretkörre lesz szükségük, mint azoknak, akik 
földmívesek lesznek. Éppen ezért ölel fel olyan 
anyagot is, amely az iparral és a kereskede-
lemmel függ össze s az erre való nevelést szol-
gálja. Ez a Tanterv és Utasítás tehát figyelem-
mel van mindarra, amit majdan az élet az ál-
talános továbbképző népiskola tanulóitól meg-
követel. Utasításaiból pedig világosan bonta-
kozik ki előttünk, hogy módszerében mellőzi 
a száraz elméleti ismeretek nyújtását. Ehelyett 
módszerében a nevelő munkaiskola álláspont-
jára helyezkedik. Élményt, vágyat, munkater-
vet, munkát, cselekvést, önellenőrzést és belül-
ről induló korrigálást kíván s így ez az iskola 
az élmények, tapasztalatok nyújtásánál való-
ban az élet iskolája lesz. 

Az általános továbbképző népiskola célkitű-
zésének további része a tanulóknak a nemzeti 
közösségbe való beillesztését kívánja s ezzel a 
népiskola felső tagozatának is a nemzeti iskola 
jellegét adja. Amint utasításaiból láthatjuk, 
az állampolgári nevelés lesz a középpontja en-
nek az iskolának is. Folytatja a mindennapi 
népiskolának a nemzeti öntudat- és önérzet-
nevelésre vonatkozó munkáját s a hazaszere-
tet érzelmének mélyítésével kapcsolatban olyan 
honpolgárakat akar nevelni, akiknek gondolat -
és érzésvilágát ezer és ezer szál kapcsolja a 
haza földjéhez, a rajta kialakult nemzeti kö-
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zösséghez. Ez a gondolat át- meg átszövi a 
Tanterv anyagának minden részletét és ez adja 
a módszerre vonatkozó utasításoknak egyik lé-
nyegét. Igazi nemzeti iskolának kell lenni te-
hát a továbbképző népiskolának éppen úgy, 
mint ahogy nemzeti iskola a mindennapi nép-
iskola is. 

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter ennek a Tantervnek és Tantervi uta-
sításoknak kiadásával ismét hatalmas lendüle-
tet adott népoktatásunknak. Irányt szabott, 
életet adott annak a sorvadó iskolatípusnak, 
mely arra van hivatva, hogy a nép legszéle-
sebb rétegeinek kulturális színvonalát emelje. 

Rajtunk, a nemzet tanítóin a sor, hogy a most 
kiadott Tanterv és Utasítás szellemében olyanná 
formáljuk, alakítsuk az általános továbbképző 
népiskolát, mint amilyent a nemzet érdeke 
megkíván. Állítsuk ennek szolgálatába minden 
gondolatunkat, érzésünket, akaratunkat és erőn-
ket! A magyar tanítóság már többször meg-
mutatta, hogy hivatásérzetből, hivatásszeretet 
bői mi mindenre képes, ha azt a nemzet érdeke 
kívánja. Mutassuk meg most is, hogy ezen az 
eddig parlagon heverő területen fel tudjuk épí-
teni azt az iskolát, amelyet kultuszminiszte-
rünk az új Tantervben és Utasításokban elénk 
tár. 

HÓMA9T BÁLINT KILTUÜZ9IOIIIZTER 
A MAGYAR ÍRÓKRÓL ÉS 9It 1ÉHZEKRÓL 

K O Z M A M I K L Ó S B E L Ü G Y M I N I S Z T E R A N É P T Á P L Á L K O Z Á S R Ó L 

A képviselőház november hó 20-án tartott 
ülésén Farkas Elemér országgyűlési képviselő 
interpellációt intézett a kultuszminiszterhez a 
magyar könyv válságáról es az írók szociális 
helyzetéről. Hóman Bálint nyomban válaszolt 
az interpellációra s a következőket mondotta: 

Azok a kérdések, amelyeket Farkas Elemér 
felvetett, talán leginkább szívéhez nőttek a 
kulturális kérdések egész komplexumában. 
Megérti azokat a nehézségeket, amelyekkel a 
magyar íróknak, de a magyar művészeknek 
is küzdeniök kell. Időszerűnek tart bizonyos 
intézkedéseket a bajok elhárítására. Szüksé-
gesnek tartja a közvélemény felvilágosítását 
a magyar írók és művészek munkájának fon-
tosságáról, az írók és művészek mai helyzeté-
ről. Szükségesnek tartja bizonyos intézmé-
nyek létesítését is ebben a vonatkozásban. 
Ezt a felfogását egyébként tavaly már ki-
fejezésre juttatta, amikor a Ház elé terjesz-
tette az irodalmi és művészeti tanács felállí-
tására vonatkozó javaslatát. A kiindulópont 
az, hogy intézményesen kell megfogni ezeket 
a kérdéseket és éppen ez a tanács feladata. 

A tanács ezt meg is tette, javaslatait minden 
irányban előkészítette és azok a közeli na-
pokban kerülnek döntésre. 

Az állam ebben a kérdésben csak segítőtárs, 
kiegészítő tényező lehet a társadalom mel-
lett. A művészi tevékenység szabadságot kí-
ván, amelyet az állami irányítás esetleg ve-
szélyeztethet, az állam működése ezen a téren 
tehát csak korlátolt lehet. Mégis segíteni kell 
a társadalomnak, meg kell találni annak a 
módját, hogy a kontárokkal és dilettánsok-
kal szemben, akik elsősorban megnehezítik az 
írók és művészek boldogulását, az igazi te-
hetségek érvényesülhessenek. A kormányzat 
feladatainak teljesítése terén nem lesz hiány. 
Amit a jelenlegi pénzügyi helyzetben meg-
lehet tenni, azt a kormány megteszi. Állami 
feladat az, hogy az ifjú tehetségek szelektá-
lását elvégezzük, a tehetségek érvényesülését 
ösztöndíjakkal, segélyekkel, külföldi tanul-
mányutakkal előmozdítsuk. A kultuszkor-
mány sokat tett ezen a téren az elmúlt 
tizenöt év alatt és maga is az eddigi úton 
akar továbbhaladni. Másik feladat? az állam-

Balatonkenesei r. k. elemi iskola. Keszthelyi községi elemi iskola. 
A legcs inosabb b a l a t o n m e n t i népiskolák. 
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nak az igazi irodalom és művészet támoga-
tása különböző művek megrendelésével, is-
kolák, múzeumok, könyvtárak és más köz-
intézmények számára. Amit lehet, ezen a té-
ren is megteszi, sajnos, azonban már nem 
állnak rendelkezésére olyan nagy összegek, 
mint még nemrégen. Jelenleg a Nemzeti 
Bank adományából rendelkezésre áll 35.000 
pengő, amellyel bizonyos fokig kielégítheti 
a szükségletet. Igen fontos probléma a ma-
gyar írók és művészek külföldi megismerte-
tése. Erre nagy figyelemmel volt a legutóbbi 
kulturális egyezmények megkötésénél. Re-
méli, hogy ezen a téren nagy segítséghez 
fognak jutni a magyar írók és művészek. 

Hasonlóképen fontos az irodalmi és művé-
szeti jogvédelem rendezése. A szerzői jogra 
vonatkozólag törvényjavaslatot készít elő, 
mert a régi törvény már elavult. Szükség lesz 
a kiadói üzlet új szabályozására is. Nem 
akarja a kiadók egyetemét érinteni, de meg-
állapítja, hogy vannak olyan kiadók, akik 
valósággal gúzsbakötnek egyes írókat, meg-
akadályozzák olcsó kiadványok forgalomba-
kerülését is, pedig a közönség nem képes a 
drága kiadványokat fölvenni. Foglalkozik az 
irodalmi és művészeti érdekképviselet, az 
írói és művészi kamara kérdésével is. Mind-
ezeken kívül állandóan folyósít a miniszté-
rium gyorssegélyeket. Sajnos, csak kis össze-
gek állnak rendelkezésre, amelyeket mindig 
igyekszenek kontárok és dilettánsok megsze-
rezni megfelelő protekciók igénybevételével. 
Ilyen kísérleteknek ellenállni elsőrendű köte-
lességének tartja. Bizonyos tünetek kétség-
kívül arra vallanak, hogy a közönség köré-
ben részvétlenség tapasztalható. Az életnívó 
leszállása idején sokan az irodalmi és általá-
ban szellemi szükségleteket áldozzák fel, 
mint a legkönnyebben nélkülözhető tételeket. 
Ugyanekkor megállapíthatjuk, hogy a köz-
szükségletet kielégítő könyvek ma is szép 
sikert érhetnek el. Mint legközelebbállóra, a 
maga példájára hivatkozik. Történelmi mun-
kájából elfogyott az ötezer példányból álló 
első kiadás. Közbeszólások megelőzésére 
közli, hogy ebből mindössze 181 volt állami 
megrendelés. (Zajos derültség, taps a jobb-
oldalon.) Elfogyott a második kiadás ötezer 
példánya is, jelenleg a harmadik kötetet 
nyomják. Ugyanilyen jelenségeket látunk a 
szépirodalmi téren is. Vezető íróink művei 
szép példányszámban fogynak el. Ugyanek-
kor, sajnos, tapasztalhatjuk, hogy a könyv-
kiadók nem irányítani, hanem kielégíteni 
akarják a közízlést. A magyar kiadók nagy 
kötelessége, hogy ne csak az üzleti érdeket 
nézzék, hanem igyekezzenek fejleszteni a köz-
ízlést. Elsősorban irodalmi érték kihozatalára 
kell törekedni és a fősúlyt a magyar szer-
zőkre kell fektetni. Fontos volna a ponyva-
művek kiküszöbölése a piacról. Igazi iro-
dalmi és művészeti propagandát a könyvnapi 
cikkeken túl ritkán találunk a magyar sajtó-
ban. Üzleti érdek és pajtásság alapján sok-
szor olyan műveknek csinálnak propagandát, 

amelyek csak bosszantják az olvasót. Az 
ügynöki könyveladás útján értéktelen dísz-
művekkel becsapják a közönséget és a leg-
jobb rétegeket riasztják el a könyvvásárlás-
tól. Ezeket a kérdéseket törvényesen szabá-
lyozni igen nehéz, a társadalomnak magá-
nak kell védekeznie a becsapás ellen. Üjból 
hangsúlyozza, hogy a kérdés megoldása nem 
állami feladat, de állami segítségre szükség 
van s amíg ő a miniszter, a magyar irodalom 
és művészet ezt a segítséget meg is fogja 
kapni. Az írók, művészek és tudósok nagyobb-
részt igénytelen emberek, a minimális élet-
feltételeknél többet nem kérnek, annál több 
nem is használna a termékenységüknek, 
ehhez a minimumhoz azonban joguk van. 
Innen a képviselőházból kéri az egész ma-
gyar társadalmat, hogy siessen ennek az 
előkelő szellemi rétegnek támogatására. (Za-
jos helyeslés és taps az egész Házban.) 

A képviselőháznak ugyancsak ezen az ülésén 
Takács Ferenc országgyűlési képviselő inter-
pellációt intézett a belügyminiszterhez a váro-
sok és falvak szegény lakosságainak hiányos 
élelmezéséről. Mert ez a kérdés a tanítóságot 
is közelről érdekli, Kozma Miklós belügy-
miniszternek az interpellációra adott válaszá-
ból alábbiakat közöljük: 

A népegészségügy az általános érdeklődés 
központjában áll. Ez nagyon helyes, mert csak 
a társadalom támogatásával tudja a kormány 
megoldani ezeket a kérdéseket. A néptáplálko-
zási viszonyok nemcsak Magyarországon, ha-
nem az egész világon kívánnivalót hagynak 
maguk után. A népszövetség idei ülésszakának 
ez volt az egyik legfontosabb problémája. Gaz-
dag országok megbízottai panaszolták ezt a 
kérdést. Fokozottan kell megint foglalkozni 
ezekkel a dolgokkal, mert nálunk még nagyob-
bak a bajok. Túlzott azonban félreverni a vész-
harangot, mert a rendelkezésre álló adatokban 
vannak sötét pontok, de vannak világos pon-
tok is. ötven évvel ezelőtt hétszer annyi volt 
a tuberkulózis betegség és halálozás, mint 
most. Az utóbbi években tetemesen csökkent a 
csecsemőhalandóság. A zöldkeresztes védőnők 
felvilágosító agitációs munkája hihetetlen ered-
ményekkel jár. A magyar nép tiszteletreméltó 
módon hajlik a haladásra. A diftériaoltás álta-
lános javulást hozott. A tífusz speciális ma-
gyar betegség. Sajnos, országos vonatkozásban 
még vannak hibák. A felvilágosítás óriási je-
lentőségű. A nép még ma is sok helyen azt 
hiszi, hogy a tífusz nem ragályos. A magyar 
néptáplálkozási viszonyok még jó világban is 
hiányosak voltak. A táplálkozás egyoldalú 
volt és csak a nagy mennyiség ellensúlyozta 
ezt. Ma hiányzik a pénz, csökkent a mennyiség 
és itt a hiba. A gazdasági helyzet általános 
emelkedésétől lehet csak gyökeres javulást 
várni, vannak azonban részletek, amelyekre rá 
kell mutatni. A nép nincs tisztában a főzelékek 
jelentőségével, azok elkészítésével és a gyü-
mölccsel. Rá kell vezetni a népet a mellőzött,, 
de kéznél lévő élelmezési cikkek felhasználá-
sára. A szükséges intézkedések már megtör-
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téntek. A védőnők és orvosok megkapták az 
utasításokat, főzőtanfolyamok vannak és a 
kultuszminiszterrel egyetértve, a népiskolák 
oktatószemélyzete is meg fogja kapni az in-
strukciót. Kérni fogja a kultuszminisztert 
az egyik tanítónőképzőintézet átszervezésére, 
védőnőképzés céljaira. 

Egy iskolásgyermek táplálkozásának feljaví-

tására elég napi 25 fillér, praetuberkulotikus 
gyerekeknél napi 50 fillér. Körútja után negy-
vennyolc órával intézkedett, hogy az orosi 
állami birtok egyik épületét gyermekotthonná 
alakítsák át. Kelebián egy, Csanádon kettő, 
Csongrád megyében négy és Békés megyében 
is négy praetuberkulotikus gyermekotthont lé-
tesített. 

Folytatás.) 

MrSÍKATERV ISKOLÁM SZÍNVONALÁNAK 
E . U £ L É S É R E " 

í r t a : K O V Á C S S Á N D O R 

A számolásban való jártasságot, készséget 
úgy éred el, ha kellő erővel gyakoroltatod. És 
ezt jól is teszed. Csak arra vigyázz, hogy dé-
delgetett tantárgyaddá ne legyen a többi tan-
tárgyak rovására. Ne felejtsd el soha, hogy a 
tantárgyak összessége és a nevelés sokoldalú, 
de céltudatos keresztülvitele eredményezi majd 
munkád nemes gyümölcsét. Az időkihaszná-
lásra nézve szintén álljon itt néhány tanácsom. 
Míg egyik osztállyal foglalkozol, kiild ki a 
másikat az udvarra vagy előszobába és egy 
ügyesebb gyermek vezetésével hadd csinálják 
a gyakorlásokat. A példákat azonban mindig 
te magad válogasd ki nekik előre. Gyakorol-
tassad a soralkotásokat fel- és lefelé. A szorzó-
táblát és az osztást. Midőn begyakorlásról van 
szó, midőn a megtanult műveleteket igyek-
szünk minél többet alkalmazni, akkor igen jó 
szolgálatot tehet az úgynevezett számkockás 
papír. Én tavaly csináltam ilyet és mondhatom 
neked, hogy praktikus. Egy négyzetalakú pa-
pírlap ez száz kockával, benne 1—100-ig a szá-
mok minden j-endszer nélkül egymás alá és 
fölé írva. Használhatod az összes műveletek 
gyakorlására. Összeadni az egymás mellett 
vagy egymás alatt álló számokat, vagy ki-
pótolni százasra. Vagy összeszorozni őket, vagy 
mindeniket elosztani 2—3 stb. fele. Veheted 
tízeseknek ezeket, illetve megszorozhatják tíz-
zel, százzal őket és úgy felezhetik, negyedez-
hetik stb. Jó, ha ez megvan a gyermekeknek 
is egy lapra felírva, mert házi feladattárnak 
is lehet használni. Sürgős esetekben mindig 
kéznél van és mindig újat ad. 

Nagy segítségedre fog szolgálni bizonyára a 
mellékelt Történelmi kátém. Tavaly csináltam. 
Mint látod, kérdésekben és feleletekben van 
feldolgozva benne a magyar nemzet történelme. 
Minek ez? Nem bemagolásra! A beszámoló-
órás nap reggelén ki van függesztve a tan-
terem falára az a lap, amelyen az aznapi anyag 
kérdései vannak feltüntetve. Mellé áll a gye-
rek, olvassa a kérdést és próbál rá felelni. 
Magamagát vizsgáztatja. Ismétléseknél? Ki-
mennek az udvarra. Az ügyesebbekből kettő 
megkapja a kátét. Az egyik olvassa a kérdé-
seket, a másik ellenőrzi a felelet helyességét. 

* A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató 
pá lyáza tán d í j a t nye r t p á l y a m ű . 

Mondanom sem kell, hogy a szószerintiség ki 
van zárva. Midőn ezt a nagy segédeszközt a 
kezedbe adom, óva intelek, hogy ez csak a be-
gyakorlásra, az ismétlésekre való és semmi 
körülmények között nem mellőzheti a tanítást! 
Mert hiszen nekünk nemcsak az évszámokat 
kell megtanítanunk a magyar nemzet történel-
mén keresztül, hanem nagyon sokat kel] olyan 
hatásokat elérnünk, amiket szavakban ki nem 
fejezhetünk, de annál inkább meg kell majd 
tettekben mutatni. Izzón a lelked, midőn a 
nemzet történelméről szólasz, dobogtasd meg a 
szíveket, midőn a mult dicsőségeiről emlékezel. 
Önts hitet és erős akaratot a gyermekek lel-
kébe, hogy a hazának hasznos polgáraivá le-
hessenek. Az az érzésem, hogy nekem is, neked 
is és másoknak is sokkal többet kell tennünk 
magyarságunk érdekében. Oly sok előadást 
hallottam és oly sok cikket olvastam már arra 
vonatkozóan, hogy bajok vannak, de oly keve-
set, amely csak némileg is felépített munka-
tervet adott volna — a gyógyításokra nézve. 
Legközelebb ennek a kérdésnek megvitatására 
szenteljünk időt! Addig is, míg ezt alaposab-
ban megtárgyalhatjuk, az iskolai hazafias és 
egyéb ünnepélyeknek a rendezésére a leg-
nagyobb gondot fordítsad s szép, felemelő ki-
vitelén keresztül igyekezzél a nagy nemzeti 
célnak szolgálni. 

Amint látod — kedves Barátom —, igazi ta-
nítónak lenni oly nehéz! Nagy tudást, feltétlen 
becsületes és lelkiismeretes alapos munkát kí-
ván egy nem hivatalnoktól, hanem a hivatását 
szerető, gyermekeket simogató melegszívű 
apostoltól. Igyekezzél ennek a szent munkakör-
nek megfelelni azáltal, hogy mindenkor jól át-
gondolt és részleteiben is kidolgozott tervezet-
tel lépj a munkába. S ha becsületesen végez-
ted a szántást-vetést úgy az erkölcs, mint a 
tudásnak mezején, vigyázz ezeknek a drága 
vetéseknek a fejlődésére is. Ne felejtsd, hogy 
a tudás anyja az ismétlés, a gyakorlás. A ta-
nultak összefoglalására, ismétlésére, gyakorlá-
sára tehát mindenkor nagy súlyt helyezzél és 
a több oldalról való megvilágítást, csoportosí-
tást, új problémáknak megoldását kellőképen 
alkalmazzad. Nézd végig az erkölcsi vetést s 
ha gyomot, arankát, konkolyt találsz benne, 
láss annak idejekorán való irtásához. Ne tűrd 
többek között a csúfolódást, gúnyolódást, em-
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berszólást. Ne felejtsd el soha, van annyira 
fontos a nevelés, mint a „tantárgyak" tanítása. 

Az Isten áldása legyen iskolai munkádon! 

II. RÉSZ. 
Kedves Barátom! 
Ugyanazzal a gondolattal kezdem meg ezen 

soraimat, mint amelyikkel az előző levelemet 
végeztem: a mi pályánk nem hivatali pálya, 
mely órához van kötve, mi nevelők vagyunk 
és ez a munka kezdődik megválasztásodnál és 
végződik sírodnál. Neked élő mintául kell áll-
nod és fáklyavivőként előljárnod minden jó-
ban és nemesben, nemcsak az iskola falai közt, 
hanem a családi életedben és társadalmi éle-
tedben egyaránt. 

Az iskola küszöbénél nem szűnt meg a mi 
munkánk, a mi hivatásunk, hanem onnan 
messze kiterjed, átöleli az egész községet. Ezt 
a kétféle munkát csak elméletileg lehet telje-
sen széjjelválasztani, míg a valóságban nem 
lehet megmutatni, hogy hol végződik az egyik, 
illetve hol kezdődik a másik. Nemes munkád 
összekapcsolódása kezdődik már ott, amidőn 
szülői értekezleteket hívsz össze, hogy a szü-
lőkkel karöltve az iskolai és családi nevelést 
közös nevezőre hozzátok s nevelésetek ezáltal 
eredményes legyen. A gyermeken keresztül 
kapcsolódhatsz legkönnyebben össze a szülők-
kel, a szülők révén pedig a községgel. A szülői 
értekezleteken kezdődnek már meg azok a nagy 
tervek, megbeszélések, amelyek a gyermek jö-
vendő életével kapcsolatosak: a pályaválasztás. 
Igyekezz ezt a kérdést kellő figyelemben ré-
szesíteni, a szülőknek segítségére sietni okos, 
előrelátó tanácsaiddal, hiszen ennek a kérdés-
nek helyes elintézése nemcsak a gyermeknek, 
a szülőnek, hanem a hazának is egyaránt ér-
deke, hogy mindenki arra a helyre kerüljön az 
életben, ahol a legtöbb jót teheti az Istennel, 
hazával és embertársaival szemben. A szülői 
értekezleteken igyekezzél általános nevelési ta-
nácsokkal és alkalmi útmutatásokkal is szol-
gálni. Jó szolgálatot tehet a tanácsadásban 
Szuhai: A nagy mesterség és Hercsuth K.: 
A gyermeknevelés időszerű kérdései c. könyv. 
Az itt megkezdődött és felvetődött problémák 
kidolgozására, elmélyítésére sor kerülhet a nép-
művelési előadásokon és például a nőnevelési 
tanfolyamokon is. Bárhol és bármit is szóljál 
a gyermeknevelés kérdéseiről, el ne felejtsd, a 
refrén mindig egy: a példa tanít leghatásosab-
ban. Tehát ha jóvá akarja a szülő nevelni gyer-
mekét, elsősorban legyen maga azzá. Lásd, mi-
lyen közel áll itt egymás mellett a szülő és 
gyermek nevelése! A legfőbb példaadó azon-
ban te vagy és a falu többi tanult emberei. 
Éppen ezért legyen egyéni, családi és társa-
dalmi életetek tisztán fénylő, nemes példaadó. 
Legyen ilyen házatok, házatok tája és minden 
cselekedetetek. Ezek mind szebben beszélnek a 
legszebb szónoklatoknál" is . . . IIa a községed 
kultúrájának a fejlesztését tűzted ki célul, 
akkor ne engedd ki kezeid közül az iskolát 
hagyott gyermekeket. 

Megborzadva ébredtem egyszer tudatára en-
nek, mikor iskolát hagyott gyermekeimet lát-
tam az utcán szédelegni eéltudatlanul ide-oda, 
nem találván helyüket sehol. Mikor beszélni 
kezdtem velük, akkor láttam meg, hogy milyen 
nagy az az ür, ami egy ilyen gyermeket el-
választ a száguldó élettől. De láttam a leg-
szomorúbbat is: a gyermeknek bele kell ebbe 
a mélységbe lépnie, hiszen az életben nincs 
megállapodás, az idő telik s neki menni kell az 
élettel. Ekkor született meg lelkemben az Ifjú-
sági Egyesület megszervezésének gondolata. 
Könnyen ment ez a dolog, még a felforgató ele-
mek ellenakciója dacára is. Egykettőre vidám 
derű fénylett a fiúk orcáján: van már nekik 
otthonuk, van hová menjenek, nem kell a 
korcsmaajtó előtt szédelegniök s a nagy legé-
nyeket bámulva majmolni. Van már mivel el-
tölteniök idejüket. 

Műkedvelő előadásokat rendeztünk. Pénzünk 
lett, mert a válogatott műsorú előadásokat 
várva-várta a falu minden rétege. Derűt, fényt, 
világosságot hintettek ezek az előadások, me-
lyeket nem egyszer színesítettek szóló- és ének-
kari és zeneszámok. Az egyesület részére jó 
könyveket vettünk és az azokban talált szebb 
és fontosabb részekről az olvasók beszámolót 
tartottak az összejöveteleken. Sakkot és egyéb 
társas játékokat szereztünk be, illetve készí-
tettek el az ügyesebbek sajátmaguk és ezzel 
megkezdődtek a nemes szórakozások. 

Tavaly télen kívánságukra tanfolyamot nyi-
tottunk. A falu vezető emberei voltak a leg-
különbözőbb tárgyak előadói. Gyakoroltuk a 
számolást és mérést az élet példáiból, különös 
vonatkozásban mindig az ő életükkel, a mi 
falunkkal, a mi hazánkkal. A felhozott statisz-
tikai számok sok mindenről beszéltek és sok 
tervnek, cselekedetnek megindítói voltak. El-
mélyedtünk versekbe, gyakoroltuk a szép sza-
valást. Olvastuk Rákosi: Elnémult harangok c. 
könyvét közösen, részint a közös érzés és 
együttműködés ápolására, részint a bennerejlő 
szépségek meglátása és annak bemutatása cél-
jából, hogy hogyan is kell egy könyvet végig-
olvasni. Gyakoroltuk alkalomszerűleg a levél-
írást, közéleti fogalmazványokat. Ismertettük 
a technika csodálatos fejlődését és mivel vol-
tak közöttük, kik a képzőművészet iránt érdek-
lődtek, a képzőművészeti remek alkotások is-
mertetése is sorra került. A gazdaságtani té-
mák időszerűen kerültek tárgyalás alá és nem 
egyszer ők maguk is vetettek fel kérdést, amire 
feleletet is kaptak. 

összejöveteleiket ők maguk is színesítették 
azáltal, hogy egyik verssel, másik énekkel, má-
sik hegedűvel, majd másik meg kis előadással 
készült. A hallottak felett vita indult meg, az 
elme élesedett, a tudás gyarapodott olymódon, 
hogy az mindegyiknek kellemes, kényszerűség 
nélkül való volt. Minden összejövetel legsike-
rültebb számát összegyűjtöttük és szépen ren-
dezve, 2—3 hetenkint egy nyilvános estén, 
amelyre elhozták a fiúk a még be nem lépett 
barátaikat, szülőiket, ismerőseiket, előadtuk, 
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mely előadásban nem egyszer már a fiúk is 
jeles és számottevő dolgokban voltak segítsé-
gemre. Felejthetetlenek és kívánatosak lettek 
ezek az esték, melyeken episzkóppal vetített 
képekkel is szerepeltünk. Volt művészi kép, 
volt történelmi sorozat, volt vallásos, volt föld-

rajzi, természetrajzi kép bőven, mert már ré-
gen megkezdtem ezeknek gyűjtését. De voltak 
képsorozatok, melyek ha derűt is fakasztottak, 
de egyben tanítottak is. Az összegyűjtött Aller 
Képes Családi Lapok nagy7 segítségemre vol-
tak és lesznek a vetítésnél. (Folytatjuk.) 

A J O - E ! S A R O S S Z I N D I T I i A T I T O Y E B M E K 
í r ta : CSÍKI LÁSZLÓ 

Minden ember érzületének rendszerint két 
alapiránya szokott lenni. Az egyik a jó-, a 
másik pedig a rosszindulat. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy ez a két alapirány mereven 
elszigetelt valami, annyira, hogy az egyik 
ember csak jóindulatií, a másik pedig csak 
rosszindulatú. A két alapirány rendszerint 
nem tagozódik el ilyen mereven egymástól, 
hanem egy és ugyanazon embernél váltakozhat-
nak is, miközben hol a kedvező, hol meg a 
kedvezőtlen irányr van felszínen és szabályozza 
a gondolkozást és a cselekvést. 

Á tanítónak nevelési szempontból vala-
mennyi gyermekét ismerni kell. A megismerés-
hez pedig hozzátartozik az is, hogy tudjuk, ki 
jó- és ki rosszindulatú, s ki az, akinek gondol-
kozását, cselekvését hol a jó-, hol pedig a 
rosszindulat irányítja. 

Gyermekeimet hosszú idő óta ügyelem abból 
a szempontból, hogy ki jó- és ki rosszindulatú. 
Eseteket mondok el, amelyekből eddig erre 
következtettem, amelyek alapján gyermekeimet 
csoportosítottam és a rosszindulatokat háttérbe-
szorítottam. 

Géza irónja elveszett a padról. Társai is, ő is 
keresték, de nem találták. Egyszercsak Já-
nos összeráncolta a homlokát, haragosan né-
zett Péterre s ezt mondta: — Tc vetted el! Add 
vissza. Péter szelíden tiltakozott, János azon-
ban haragosan kívánta, hogy nézzék meg Péter 
zsebeit. — Nézzétek meg! — mondta szelíden 
Péter és széttárta karjait. Senki sem nyúlt 
hozzá, csak János kezdett hirtelen kotorászni 
Péter zsebében. Nem hozta zavarba, hogy nem 
találta az irónt, hanem még a vizsgálgatásnak 
a végére sem ért, már újabb váddal lépett elő. 
—- Akkor máshová tetted, — mondta. Látszott, 
hogy Péternek fájt ez a ráfogás, de csak eny-
hén tiltakozott. Már többen voltak, akik osz-
tották János vádjait, de voltak olyanok is, akik 
védték Pétert. Érdekes, hogy a védők vala-
mennyien szelíd, halkszavú, míg a vádaskodók 
a mindig hangos gyermekek voltak. Végre 
előkerült az irón a pad lába alól, ahová gurult. 
Az egyik védő találta meg, de János már ismét 
készen volt az újabb váddal: — Péter dugta 
oda. Mondjuk meg a tanító bácsinak, — mon-
dotta. Péter most már sírt, mire János gúnyo-
san szólt: — Azért sír, hogy meg ne mond-
juk, — mondotta egy szemernyi szánalom 
nélkül. 

Annyi bizonyos, hogy Jánost a vádaskodás-
ban csupán a rosszindulat vezette. S ez a 
rosszindulat még akkor sem engedett, mikor 
már könnyeket látott. Ha térben képzelem el 
ezt a rosszindulatot, valahogy úgy látom, hogy 

János lelkén egy haragossötét folt van, amely 
mindent elborít s lelkét uralja. S az én fel-
adatom pedig az, hogy ezt a foltot eloszlassam. 
Erre nemsokára alkalom is kínálkozott. 

A gyermekek az udvaron fogócskát játszot-
tak. János nem játszott. Egyszer Péter futott 
el mellette, erre János a lábát eléje tette. 
Péter elesett és sírt. A gyermekek körülvették 
Jánost és szemérehányták, hogy miért gán-
csolta el Pétert. János nemcsak állta a szemre-
hányást, hanem még hazudott is védekezésére. 
Azt mondotta, hogy Péter szaladt neki s ő 
volt az oka, hogy elesett. 

Ebből is látszott János rosszindulata Péter 
iránt. De miért éppen Péter iránt? Figyeltem 
Jánost s azt láttam, hogy másokkal szemben 
is meg-megnyilvánul rosszindulata, de külö-
nösen Péter az, akit bánt, hacsak szerét teheti. 
Kerestem az okát, hogy miért, de semmire 
sem jöttem rá. Itt tehát csak valami ösztönös 
ellenszenvről lehetett szó. Az első esetekben 
nagyon enyhén bántam Jánossal, csupán meg-
fedtem, ami nem használt. Később azonban, 
mikor már tudtam rosszindulatának okát, 
hozzákezdtem az ügy tisztázásához. Beszélget-
tem Jánossal ott az osztály előtt. Megkérdez-
tem, hogy miért haragszik Péterre. Nem tudta 
az okát adni s azt mondotta, hogy ő nem 
szokta bántani. Társai azonban bizonyították, 
hogy igenis, sokszor bántja. Elmondottak egyes 
eseteket is. János csak hallgatta, de mikor 
Péter mindezeket, erősítette, János hirtelen 
közbevágott s vele szemben már tagadott, fer-
dített, védekezett és ebből az ellenszenv még 
világosabban volt látható. Jánosnak a lelkére 
beszéltem. Azt mondottam neki, hogy nem 
szép az, ha Pétert minden ok nélkül bántja. 
Ezt már társai is észrevették s nem nézik jó 
szemmel. Láthatja, hogy ezt mindnyájan tud-
ják s ellene vannak. Ha ez sokáig így tart, 
meg is haragszanak rá s mindenki rossz gyer-
meknek fogja tartani. Ügy látszott, hogy János 
belátta bűnösségét. Megígértettem vele, hogy 
nem bántja többé Pétert. Azt is megmondot-
tam neki, hogy az osztály' figyelje s magam is 
fogom figyelni, hogy Péterrel szemben hogyan 
viselkedik. És figyeltem is.* 

János kerülte Pétert. Később aztán azt is 
láttam, hogy közeledik hozzá, beszélget vele. 

* Az ilyen eseteket célszerűbb négyszemközti beszél-
getéssel elintézni. Ilyenkor jobban bozzáférkőzhetiink a 
gyermek lelkéhez. Megéreztetjük vele, hogy jóakarója, ba-
rátja vagyunk és segíteni akarjuk mindenben és „össze-
beszélünk" vele, hogy hogyan kerülje a helytelen csele-
kedeteket. ( Szerk.) 
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Ekkor megdicsértem s ezzel is mutattam, hogy 
észrevettem. Ettől kezdve János és Péter még 
többet voltak együtt. Később jó barátok is 
lettek. Elmúlt az indító ok, az ellenszenv s ez-
zel megszűnt a rosszindulat is. Legalább is 
ezt gondoltam, de csalódtam. János alapter-
mészete az volt, hogy neki valakit mindig 
bántania kellett. Keresett mást s másokkal 
voltak örökös csete-patéi. Azt is észrevettem, 
hogy Jánost is fel akarja használni céljaira 
és belevonni másoknak szóval és tettel való 
bántalmazásába. Néha ez sikerült is neki. 
Mikor nem sikerült, akkor Jánost bántotta. 

Mit tehettem ebben az esetben mást, mint 
azt, hogy gyakran tárgyaltam Jánosnak rossz-
indulatából fakadó eseteit és ezzel nyirbáltam 
kedvezőtlen hajlamait. A javulás lassan ment, 
de ment. Teljesen azonban nem értem célt. 

Most János már serdülő korban van s mint 
„legényke" sok veszekedésnek és verekedésnek 
volt már okozója a faluban. Lehet, hogy az 
iskolai nevelés eszközeinek hatásai fel-fel-
újulnak lelkében és egyszercsak kifejlődnek 
annyira, hogy elnyomják a rosszindulatot elő-
segítő hajlamot. 

Jánoséhoz hasonló esetek többször fordulnak 
elő iskolámban. Vannak, akiknél a helytelen 
cselekedetek valóban rosszindulatból származ-
nak, de a legtöbb mégis olyan természetű eset, 
amelyeknek nem a rosszindulat, hanem hirte-
len jött indulat vagy más lelki mozzanat a 
rúgója. Tapasztalatom szerint ezeknél sokkal 
könnyebb és szelídebb eszközök is hatásosak, 
mint János eseteiben. Az ilyen esetek nevelői 
elintézése adja meg a tanítói munka igazi ér-
tékét. Erőkifejtését ezek teszik igazán próbára. 
Az azonban bizonyos, hogy a rosszindulatot a 
neveléssel nagyon enyhíthetjük és a lélek mű-
velésével féket rakhatunk rája. Ezzel a társa-
dalmi életbe beilleszthetjük azt, aki egyébként 
csak terhére volna a társadalomnak. 

De vannak osztályomban olyan gyermekek 
is, mégpedig többségben, akik mindig és min-
denkivel szemben kezdettől fogva jóindulatúak. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ő lelkük-
ben soha sem jelennék meg a harag vagy más 
nem kedvező indulat. Ezek, ha kellemetlen 
tapasztalataik alapján kénytelenek is olykor-
olykor változtatni magaviseletükön, bánás-
módjukon, érintkezési formájukon valakivel 
szemben, az nem változtatja meg az ő alap-
érzületüket, a jóindulatot. Ennek gyökere ott 
van az ő lelkük mélyén, amit onnan kiirtani 
nem lehet, legfeljebb erős ellenhatásokkal el-
homályosítani, háttérbe szorítani lehetne és 
lehet is akkor, ha a gyermek kedvezőtlen 
hatású környezetbe kerül. 

A jóindulatot erősen jellemző eset osztályom-
ban a következő volt: 

Pali már elsőosztályos korában az első nap-
tól kezdve mosolyogva lépett az iskolába. Egy-
szer megállt az egyik társa előtt, ahol új irkát 
látott. Megkérdezte, hogy kié. Jóska megmondta 
neki, hogy az övé. Pali nézegette az irkát. 
Forgatta jobbra, balra. Aztán ezt mondta: 
— Szép irka, örülhetsz neki. Vigyázz, hogy ne 

piszkold be! Tudod mit, tegyél rá papirost. 
Nekem van újságom. Adok is, — mondta és 
már nyúlt is a táskájába, ahonnan kivett egy 
darab ujságpapirost és csomagolgatni kezdte 
kis társa irkáját, ami nem valami fényesen 
sikerült. Erre odament Ágnes, egy nagyobb 
leány és segített neki. Mikor készen voltak az 
irkafedél becsomagolásával, nem Jóska, ha-
nem Pali köszönte meg Ágnes szívességét. 
— Így nem piszkolódik be a fedele. Mindig 
szép lesz az irkád, — mondotta Pali a legter-
mészetesebb hangon és ment a helyérc. 

Pali nem is tudta, hogy ő jót tesz. Azt tette, 
amit a lelke mondott neki, ami alaptermészete 
volt. Ha valaki az udvaron elesett és meg-
ütötte magát, Pali volt az első, aki hozzáment, 
felemelte, vigasztalta. Ha valakinek valamije 
hiányzott, Pali nyomban a zsebéhez vagy a 
táskájához nyúlt és segíteni akart. Segített is, 
ha tudott. És az arcán mindig meglátszott, 
hogy mindezekért nem vár elismerést. Ö ezeket 
a cselekedeteket természeteseknek tartotta. 

Egyszer valamelyik társa valamivel meg-
vádolta. Pali indulatos lett. Kemény, határo-
zott hangon kérte ki magának a vádaskodást. 
De még ennél is tovább ment. Megbántotta, 
megfenyegette társát. Mikor nz indulathullá-
mok már elsimultak Pali lelkében, akkor már 
érezte helytelen cselekedetét. Kíváncsi voltam, 
hogy mivel s hogyan akarja ezt jóvátenni. 
Óraközi tízpercben, mint ha mi sem történt 
volna, odament társához, feldobta a labdáját 
és ezt mondotta: — Kapd el, Jóska! És Jóska 
elkapta. Játszottak, mintha mi sem történt 
volna. 

Erre egyszerűen azt lehetne mondani, hogy 
gyerekek, akik nem tudnak haragot tartani. 
Kibékülnek úgy, amint összevesznek. Pedagó-
giai szempontból nézve a dolgot, azonban ennek 
sokkal nagyobb a jelentősége. Pali cselekede-
tének önmagában is nevelői hatása volt. Az 
ilyen jóindulatú gyermek cselekedetei kihat-
nak az egész osztály nevelésére. Olyan szelle-
met formálnak maguk körül, amelynek levegő-
jében csak szeretet, megértés, együttérzés ho-
nolhat. Az érzületnek ez az alapiránya olyan 
kincs, ami nemcsak az egyén, hanem a társa-
dalom értéke is. Az ilyen értékeket pedig az 
iskolának is nagyon meg kell becsülnie és ki 
kell aknáznia a társasélet javára. Vigyáznunk 
kell azonban arra is, nehogy az ilyen jóindula-
tok a folytonos dícsérgetéssel, rájuk való hi-
vatkozással elkapatottsággá fajuljanak s olyan 
érzések fakadjanak a jóindulatú gyermek lel-
kében, amelyek az önértékelést helytelen 
irányba terelnék. Nevelés közben a jóindulat-
ból fakadó cselekedeteket tudomásul kell 
ugyan vennünk, de a gyermek ezekből legfel-
jebb csak azt érezze, hogy helyesen cselekedett, 
ami természetes is. Ennek a nyomában is olyan 
jóleső érzés fakad lelkében, amely indítója 
lehet sok helyes cselekedetnek s a lélek neme-
sítésének. 

Igen sok gyermeknél azonban bizonyos fokú 
zárkózottságot, közömbösséget, nemtörődömsé-
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get látunk. Ezeknél csak nehezen állapíthat-
juk meg, hogy mi van a lelkükben erősebben 
meg, a jó- vagy a rosszindulat-e. Cselekedeteik 
vegyesen mutatnak hol a jó-, hol pedig a rossz-
indulat felé. Máskor meg érzéketlenek jobbra 
is, balra is. Nem mozgatja meg a lelküket erő-
sebb hatás sem. Az ilyen típusok nevelése 
közben arra kell törekednünk, hogy a lelket 
megmozgassuk s az érzületeket munkába állít-
suk. Sokszor nem is kell ehhez nagy indítás. 
Nyomban megjelennek e jóérzések és irányít-
ják a gondolkozást, a cselekedetet. Ilyen ese-
tem volt, a többek között, a következő: Erzsike 
zárkózott természetű leány volt. Jót is tett, 
de sokszor helytelenül is cselekedett, sok vizet 
azonban nem zavart. A cselekedetek elbírálása 
és az ítéletek alkotása közben közömbös volt. 
Neki minden mindegy volt. Egyszer az óraközi 
szünet alatt csak néhányan voltunk az osztály-
ban, ahol valamit rendezgettünk. Az egyik 
gyermek könyvei, tanszerei szétszórva hevertek 
a pad alatt. Láttam, hogy ezt Erzsike is észre-
vette, de fel nem vette, el nem rendezte. — 
Nézd, Erzsike! Karcsi könyvei, irkái ott szét-
szórva hevernek. Szedd fel és rendezd el! — 
mondottam neki. Erzsike azonnal futott. Fel-
szedte s a padban elrendezte a tanszereket. 
Megnéztem és megdicsértem. Ez láthatólag 
jólesett Erzsikének. Mikor a gyermekek be-
jöttek, ezt mondottam Karcsinak: — Karcsi, a 
könyveid, irkáid a padlón voltak. Erzsike fel-
szedte és rendbehozta. Köszönd meg neki! — 
szóltam s Karcsi megköszönte. Erzsike elpirult. 
Nagyon boldog volt. A következő tízpercben 
már maga tekingetett a pad alá s nézte, nincs-e 
könyv leesve. Ha lett volna, bizonyára felszedte 
volna, mert erre késztette őt az a kellemes ér-
zés, amelyben előbbi helyes cselekedetéért 
részesült. 

És Erzsike hasonló indításra ezentúl több-
ször cselekedett helyeset, később azonban már 
indítás nélkül is. A lelkében tehát megvolt a 
jóindulat, de szunnyadozott. Nem volt még al-
kalma, hogy előjöjjön. Háttérbeszorította a 
közömbösség. Itt csak az volt a nevelő fel-
adata, hogy indítson s a helyes cselekedetek 

nyomában jó, kellemes érzést fakasszon. Ez a 
jóérzés azután majd többször előhívja és gya-
koroltatja, foglalkoztatja a jóindulatot, mert 
ez foglalkoztatás, gyakoroltatás nélkül elsat-
nyulna. 

Amint a fentiekből láthatjuk, érzületi típu-
sok szerint lehet és kell is osztályoznunk, 
csoportosítanunk a gyermekeket. Ha ezt nem 
tennénk s minden gyermekkel egyforma eszkö-
zöket alkalmaznánk, nem fejlődhetnének ki azok 
az érzelmek, amelyek az emberi lelket jóvá, 
széppé teszik, hanem sok vadhajtás fejlődne, ame-
lyekkel kinn az életben felnőtt korában sokszor 
kellemetlen helyzetbe kerülhetne s nemcsak ön-
magának, hanem a közösségnek, a társadalom-
nak is ártana. Mint minden osztályozásnál, úgyr 

a jó- és rosszindulatszerinti csoportosításnál is, 
nagyon óvatosnak kell lennünk. Annak a meg-
állapításánál, hogy melyik gyermek jó- és me-
lyik rosszindulatú, mindig vegyük figyelembe a 
cselekedet indító okát is. Mert lehet, hogy valaki 
helytelenül rosszat cselekszik rosszindulat nél-
kül is és lehet, hogy valamely jócselekedet 
indítója önző, számító motívum. Erre az utób-
bira is találtam esetet iskolámban. 

Ferkó, aki egyébként igén élénkeszű s kedvelt 
tagja az osztálynak, kedves, pajtáskodó visel-
kedéssel, jóbarátságot színlelő kedveskedéssel 
vette körül Pistát. Még új tollat is ajándékozott 
neki, ami jócselekedetre vallott. Igen ám, de, 
hogy, hogy nem, Pista új gumilabdája más-
nap már Ferkónál volt. Végre is Pista sírt a 
labdájáért, mert Ferkó nem akarta neki vissza-
adni. Az ügy elintézése közben Ferkó folyton 
azt állította, hogy Pista „örökbe" adta neki a 
labdát. Pista meg azt állította, hogy csak köl-
csön adta neki játszani. A továbbiak során Ferkó 
azzal állt elő, hogy ő új tollat adott érte Pistá-
nak. Pista a tollat már vissza is adta, de Ferkó 
a labdától nem akart megválni. És így lassan 
kibontakozott Ferkó kedveskedésének és aján-
dékozásának rúgója, ami nem volt más, mint 
az új labda utáni vágy. Minden furfangot el-
követett, hogy a labdát megszerezze. 

Ezek az lígynevezett körülményesebb esetek 
sokszor igen nehéz helyzet elé állítják a tanítót. 
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Valamennyien tapasztalhatjuk, hogy a teljes 
igazságnak sokszor uem is tudunk a nyomára 
akadni, különösen a nagyobb gyermekeknél. 
Az ilyen felderíthetetlen eseteknek aztán igen 
veszedelmes következményük lehet, mert a bű-
nös, a megtévedett megérzi, hogy bűnét, hibáját 
el is lehet palástolnia s akkor ez semmiféle kö-
vetkezménnyel nem jár, sőt belőle még haszna 
is lehet. 

Az elmondottak és az ezekhez hasonló esetek 
azonban nemcsak az iskolában fordulnak elő. 
Ezeknél még sokkal kényesebb ügyek vannak 

otthon vagy az utcán a testvérek, a pajtások 
között. Ezek az esetek azonban maguk intéződ-
nek el, rendszerint olyan hatásokkal, amelyek 
rombolják azt, amit az iskola épít. Sajnos, itt 
vajmi keveset áll módunkban segíteni, a rossz-
indulatból származó helytelen cselekedeteket jó-
hatásokkal ellensúlyozni. Ezen másként nem 
segíthetünk, mint úgy, hogy az iskolában ki-
aknázunk minden olyan esetet, amellyel a rossz-
indulatokat háttérbeszoríthatjuk, a jóindulatokat 
pedig erősítjük. Ez az iskolai nevelésnek egyik 
igen fontos feladata. 

L4TO«ATÁ§ A L E I G Y E L TANÍTÓK 
S Z Ö V E T S É G É N É L 

írta: TOMCSÁNYI JÁNOS 
Valami labdarúgószövetség címét kerestem 

a varsói telefonkönyvben és szembeötlött, hogy 
a tanítók szövetsége a címtárban majdnem fél-
oldalt foglal el. Azonnal letárcsáztam az elnök-
ség telefonját, bejelentve látogatásomat. A szí-
ves meghívás következtében néhány perc múlva 
már az újonnan megnyitott Smulikowski Ju-
lian-utca előtt állt meg bérautóm. 

Az utcát könnyű volt megtalálni, mert tájé-
kozásul más utca is be volt írva a telefon-
könyvbe, de annál nehezebb volt megkeresni az 
elnöki irodához vezető bejáratot. Két csoportra 
osztott hatalmas, 5—6 emeletes, modern palo-
ták szövevénye állott előttem s a sok bejárat 
között alig lehetett eligazodni. Egy liftes fiú mu-
tatta meg az utat, mely az elnökséghez vezet. 
A túlsó oldal 5. emeletére vitt fel a felvonó, 
ahol már várakozott rám az előzékeny kartárs 
és bevezetett Novicki alelnökhöz. 

A közreadott jelentések alapján már több-
ször ismertettem a lengyel tanítók szövetségé-
nek szervezetét és működését, most azonban 
teljesen új helyzettel találtam magamat szem-
ben. Eddig a lengyel elemi iskolai tanítók 
szövetsége működött, amely most általános ta-
nítószövetséggé fejlődött, amelybe a köznevelés 
ás közoktatás terén működő minden munkaerő 
beletartozik az óvodától az egyetemig. A szö-
vetségbe az alapszabály szerint az ország te-
rületén működő minden óvónő, tanító és tanár 
beletartozhatik, de az ukránok, litvánok, zsidók 
és a volt porosz tartományok tanítóinak egy 
része távoltartja magát tőle és így a szövetség 
tagjainak száma csak mintegy 50.000. 

Az egyes külön iskolafajoknál működő taní-
tók és tanárok a szövetségen belül külön szak-
osztályokban működnek, de minden elhatáro-
zás a szövetség nevében történik és a szövet-
ség elnökségének aláírásával jelenik meg a 
külvilág előtt. K\ilön szakosztálya van tehát 
az óvónőknek, az elemi iskolai tanítóknak, a 
szak- és középiskolai, valamint az egyetemi 
tanároknak. 

A hatalmas épülettömb egyik részében az 
itteni tanítók házához hasonló internátus van, 
az úgynevezett Bursa, ahol a vidéki tanítók és 
tanárok egyetemre járó fiai és leányai kaphat-

nak lakást és ellátást; ugyanezen épület másik 
részében tanítói szálló működik, melyben a 
vidékről a fővárosba érkező tanítók és tanárok 
olcsó pénzen megszánhatnak. Az épülettömb 
másik csoportjában az irodák vannak elhe-
lyezve, valamint az expedíciós terem. A szö-
vetség ugyanis körülbelül 15 állandó kiadványt 
ad ki s ezeket ott készítik elő a postai szállí-
tásra. 

A kiadványok egyike általános szervezeti 
kérdésekkel foglalkozik és a tanítói érdekek 
védelmére szolgál. Ezenkívül van egy általá-
nos pedagógiai folyóirat, amely az elméleti 
kérdésekkel foglalkozik és több kiadvány, 
mely az egyes tantárgyak módszerével foglal-
kozik. Van tehát külön folyóirat a rajz, a tör-
ténet, a lengyel nyelv stb. módszerének tár-
gyalására. Kiad ezeken kívül a szövetség 4 
ifjúsági és gyermeklapot, külön a középiskolai, 
a szakiskolai, valamint a városi és falusi elemi 
iskolai tanulók számára. A magyarul „Tanítók 
Szavá"-nak nevezhető általános folyóirat 50.000 
példányban jelenik meg, a gyermeklapok pedig 
300.000 példányban. Ezek expediálása történik 
a nagy expedíciós teremben. A gyermeklap 
több példányát járató iskolák hetenkint szem-
léltető képek egy sorozatát kapják ajándékba. 

A sok folyóirat nyomása, melyekhez legkö-
zelebb a kiadandó tankönyvek előállítása is 
hozzá fog járulni, természetesen óriási nyomda-
költséget igényel és azért az utca másik olda-
lán az épülettömbhöz csatlakozóan három-
emeletes hatalmas nyomdaépület is épül, amely 
Novicki alelnök közlése szerint a legújabb 
rendszerű angol nyomdagépekkel lesz felsze-
relve. A főépület igazgatási oldalán óriási 
díszterem is épül, amelyben az ünnepélyeket 
és az összejöveteleket fogják tartani. 

A szövetség anyagi alapját a tagdíjak és a 
kiadványok jövedelme képezi. Kívülről jövő 
segítséget a szövetség elvből nem fogad el, 
tehát államsegélyt sem. A szövetség1 tagdíja 
minden tag után havi 2 zloty 35 garas (kb. 
egyenlő 2.35 P-vel) s ebből a szövetségnek 
mintegy havi 120.000 pengő bevétele van. A 
kiadványok jövedelme havonként hozzávetőleg 
180.000 pengőre rúg és így a szövetség havi 
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jövedelmeinek összege 300.000 pengő. Ezen jö-
vedelmekből épültek és épülnek az említett 
összes épületek, melyeknek építési költsége 
5 millió pengő. Zakopanéban hatalmas sza-
natóriuma van a szövetségnek és ez Lengyel-
országnak legjobban berendezett szanatóriuma. 
Ezenkívül a Kárpátok aljának egy másik 
részében és a Balti-tenger közelében is van a 
szövetségnek egy-egy üdülőháza. A szanató-
rium egészséges ellátása céljából a szövetség 
egy ezerholdas birtokot szerzett az ország déli 
részében és azt mintaszerűen kezeli. 

Ezekből láthatólag a szövetség szociális szem-
pontból is jelentékeny tényező, amennyiben 
tagjainak gyógyításában és üdülésében nagy 
szerepet játszik s ezenkívül tagjainak özve-
gyeit és árváit is segíti, egyszóval teljesíti 
mindazokat a feladatokat, melyeket nálunk az 
Eötvös-alap végez. Szociális tevékenysége még 
abban a tekintetben is érvényesül, hogy mint-
egy 300 állandó alkalmazottja van, kik közül 
a központban körülbelül 100 működik, a töb-
biek pedig részint a birtokon, részint a szana-
tóriumokban és üdülőházakban. A nyomda 
üzembehelyezése jelentékenyen növelni fogja 
az alkalmazottak számát. 

A szövetség elnöke ós alelnökei semminemű 
fizetést vagy tiszteletdíjat nem kapnak, nehogy 
ezen állások elnyeréséért tülekedés támadjon 
és megbontsa a tagok egységét. Ha a tisztsé-
gekre működésben lévő tanítót választanak, 
akkor annak részére szabadságot kérnek és 
helyettesét a szövetség fizeti. A jelszó: Mindent 
saját erővel! 

A szövetség nagy súlyt helyez arra, liogy 
tagjai az országos társadalmi egyesületekben 
elfoglalják az őket megillető helyet és érvénye-

sítsék befolyásukat. Másrészt azonban elkerülni 
óhajtja a tanítók sokirányú társadalmi adóz-
tatását s azért az országos egyesületekkel, ami-
lyen a légvédelmi egyesület, a tengeri liga, 
a lövészegyesület stb., megállapodást kötött, 
amelynek értelmében bizonyos átalányösszeg 
fejében, amely például a légvédelmi egyesület-
ben évi 100.000 pengőt tesz ki, a szövetség ösz-
szes óvónő-, tanító- és tanártagjai az illető 
egyesületek rendes tagjaiul ismertessenek el és 
ott jogaikat gyakorolhassák. Az átalányokat a 
szövetség saját pénztárából fizeti és ezek fejé-
ben a tagok valóban gyakorolják is tagsági jo-
gaikat, anélkül, hogy ezen tevékenységük külön 
anyagi megterhelést róna reájuk. 

A szövetség ezen teljesen független és kizáró-
lag tagjai anyagi erejére támaszkodó működése 
általános megbecsülést szerzett. Nagygyűléseit 
a köztársaság elnöke személyes megjelenésével 
tiszteli meg és gyakran külön teaestélyeken 
látja vendégül a szövetségi üléseken résztvevő 
tagokat. Természetesen annál inkább megtisz-
telik a szövetséget a miniszterek és a vidéki 
hatóságok fejei. 

A szövetség az 1919. évben alakult, magába-
olvasztva a Galíciában fennállott tartományi 
lengyel tanítóegyesületet és az orosz fennható-
ság alatt működésben volt magániskolák taní-
tóinak szövetkezését. Első elnöke Smulikowski 
Julján volt és neki köszönheti a szövetség meg-
alakulását is. Mint említettem, előbb csak az 
elemi iskolai tanítóságot tömörítették s a szer-
vezkedés később terjedt ki a többi iskolafajok 
tanítóira és tanáraira. A szövetség 16 év alatt 
hatalmas munkát végzett s a város méltán 
tüntette ki első elnökét azzal, hogy a szövetség 
székházának építésével megnyitott új utcát róla 
nevezte el. 

HIT T E H E T I E K TANÍTÓINK 
AZ EGÉÜZ^ÉGÜGY ÉRDEKÉBEN? 

A közszellem örvendetes változására vall, 
hogy mostanában az orvosokon és a közegész-
ségügy irányítására hivatott kormányzati kö-
rökön kívül, egyéb érdekeltségi csoportok is 
tanúsítanak nálunk nagy érdeklődést a falusi 
egészségügy iránt. Legújabban például a Turul-
szövetségbe tömörült ifjúság, amely bámulatos 
és dicséretreméltó gyorsasággal megrendezte 
az „Egészség-Hét" keretében az olyannyira ta-
nulságos egészségügyi kiállításon felül a nép-
egészségügyi kongresszust is s ezzel bizonyí-
tékát adta annak, hogy a közegészségügy te-
rén fennálló bajok kiderítésén felül még- az or-
voslás módozatainak megállapítását tartja sür-
gős feladatának. Még örvendetesebb azonban, 
hogy a fiatalság eme bátor megmozdulása 
nyomban erős visszhangra talált a kormány-
hatalomnál is, ami arra a reményre jogosít fel 
bennünket, hogy most már a tettek és cselek-
vések idej& virrad fel a falusi közegészségügy 
terén. Erre pedig múlhatatlanul szükség van. 
Nemcsak azért, mert a vidéki egészségügy való-
ban nagyon maradi, hanem azért is, mert a 

néperő megújhodása és megerősödése a falusi 
egészségügy alapos megjavítása nélkül el nem 
érhető. Hiszen a hivatalos statisztika megálla-
pítása szerint a népesség területi tömörülése 
akkép alakult nálunk, hogy az 5000-nél keve-
sebb lakóval bíró helyeken 1930-ban az össz-
népesség 41-2%-át számlálták össze s köztudo-
más szerint éppen ezen kisnépességű települé-
sek alkotják a népszaporulat szempontjából 
legfontosabb és legértékesebb gócpontokat. 
Mert míg a városokban ezer lélekre esett 180 
élveszületés 1932-ben, addig a gyéren lakott 
vármegyékben, a falvakban, tanyákon és majo-
rokon még mindig 24-8, azaz 6-8-al több élve-
születés jutott 1000 lélekre. Ám, hiába szapora 
a falusi népesség s hiába vállalják magukra a 
magyar anyák falvainkban a terhesség és a 
szülés nagy és fájdalmas kockázatait, mert a 
halandóság a falvakban még mindig- megdöb-
bentően magas és jóval magasabb, mint a vá-
rosokban. 1932-ben például falvainkban 100 élve 
szülöttre még mindig jutott 18-5 egy éven aluli 
halálozás, ami abszolút számokban kifejezve 
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annyit jelent, hogy az említett évben nem ke-
vesebb, mint 37.759 egy éven aluli gyermek 
pusztult el hazánkban. Nyilvánvaló, hogy ezen 
nagy vérveszteség mellett hallgatagon el nem 
mehetünk ezentúl, mert a nagy halandóság mel-
lett még a születések számában beállott folyto-
nos nagy apadás szomorú átka is sújtja né-
pünket legújabban. 1926-ban még 27-4 élveszü-
letés esett 1000 lélekre Magyarországon, 1932-
ben pedig már csak 23-4, más szóval 1926-ban 
volt nálunk 236.287 élveszületés, 1932-ben pedig 
már csak 211.533, vagyis 24.754-el kevesebb 
gyermek született. 

Főideje tehát, hogy a népességünket fenyegető 
végveszedelem ellen vegyük fel minden erővel 
most már a harcot, hacsak nem akarjuk, hogy 
a bennünket körülvevő szláv és germán népek, 
mert jobban szaporodnak, el ne nyomjanak tel-
jesen. És nincs is semmi akadálya annak, hogy 
ezen egzisztenciális harcot sikeresen végig-
küzdjük: mert hosszú éveken keresztül szerzett 
tapasztalatok alapján beigazolást nyert, hogy 
a magyar néperő eme fájdalmas és megdöb-
bentő elsorvadása nem biológiai okokból eredt 
és nem fajunk degenerálásából fakadt, hanem 
egyesegyedül onnan származik, hogy népessé-
günk legszélesebb rétegei minden egészségügyi 
kultúra nélkül szűkölködnek és híján vannak a 
legelemibb egészségügyi ismereteknek. 

Ha pedig így áll a dolog, akkor az egészség-
ügyi ismeretek terjesztése és népszerűsítése a 
legsürgősebb tennivaló hazánkban! Egészség-
ügyi kultúrát kell előteremtenünk az ország-
ban minden áron és minél előbb, hogyha a fa-
lusi népesség végpusztulását megakadályozni 
és megelőzni akarjuk! Ez pedig jóval köny-
nyebben mehet és kevesebb anyagi áldozatot is 
követelne, mint az eddigi egészségügyi politi-
kánk, amely a kórházak, szanatóriumok, gondo-
zók és laboratóriumok létesítését vallotta főfel-
adatának és céljául és ezzel elárulta azt is, 
hogy a betegségmegelőzés fontosságát még 
nem ismerte fel teljesen. Márpedig világos, 
hogy bármily üdvös és hasznos is betegségeket 
gyógyítani, sokkal fontosabb és célravezetőbb 
mégis a bajokat megelőzni és elhárítani. A be-
tegségek az emberek ellenségei s aminthogy az 
ellenség ellen csak akkor tudunk idejében jól 
védekezni, hogyha annak tartózkodási helyét, 
támadási módjait eleve ismerjük, ugyanígy 
küzdhetünk csak akkor sikeresen a betegségek 
ellen is, hogyha tájékozva vagyunk azok ter-
mészetéről, okaikról és fellépésük módjairól. 
Erre pedig a modern orvosi tudomány már ké-
pesít bennünket. A legtöbb betegség okai ki 
vannak derítve és azt is tudjuk már, hogy 
mily módon terjednek. S nem szükséges 
hosszadalmas tanulmány vagy szakelőképzés, 
hogy ezeket az elemi ismereteket, amelyek az 
egészségügyi kultúra gerincét és lényegét al-
kotják, bárki, hacsak nem gyengeelméjű, rövi-
desen és könnyen megszerezze magának. Nem 
kell egyéb ahhoz, mint az, hogy a többi kultúr-
állam mintájára mi is azokat avassuk fel az 
egészségügyi kultúra harcosaivá és zászló-
vivőivé, akik a népesség legszélesebb rétegei-

vel, hivatásuk kapcsán, a legbensőbb összeköt-
tetésben vannak és mindenkinél nagyobb te-
kintélynek és bizalomnak is örvendenek azok-
nál: a néptanítókat és lelkészeket. 

Eddig érthetetlen módon nem kapcsolták be 
a néptanítóinkat ebbe a fontos népmentő mun-
kába. De hogyha, amire mostanában számos 
jelenség mutat, komolyan rá akarunk térni a 
betegségmegelőzés áldásos és hasznothaj tóbb 
politikájára, akkor a néptanítók közreműködé-
sét legsürgősebben és minden áron biztosíta-
nunk kell a falusi egészségügy* megjavítását 
célzó mozgalomnál. Mert az egészségügyi isme-
retek az általános kultúra természetes tartozé-
kai. És amily nagyszerű munkát fejtettek ki 
derék néptanítóink eddig, a legkedvezőtlenebb 
külső viszonyok ellenére is, az általános műve-
lődés terjesztése körül, éppoly sikeresen fogják 
ők beoltani a nevelésükre bízott gyermekek 
lelkébe a legelemibb egészségügyi tudnivalókat 
is. Biztosra vehetjük ezt annyival is inkább, 
mert az egészségügyi kultúrának csak egy 
alaptörvényével kell megismertetniök a tan-
köteleseket. S ez az alaptörvény így szól: Min-
den betegség főforrása és terjesztője a beteg 
ember maga. A ragadós betegségeket, tehát az 
úgynevezett gyermekbetegségeket, a vörhenyt, 
a kanyarót, a diftériát, a tuberkulózist, a has-
tífuszt, a vérhast és a trachomát, tapasztalat 
szerint, kizárólag úgy kapják az emberek, 
hogyha az ily betegségek egyikében szenvedő 
beteggel érintkeznek. De ezt csak igen kevesen 
tudják még nálunk és ezért nem is kerülik a 
beteg emberekkel való érintkezést. Még akkor 
sem, hogyha a kezelőorvosok vagy a hatóságok 
által kitétetett vörös cédula figyelmezteti őket 
a fenyegető veszedelemre... 

A legfontosabb tennivaló tehát, hogy a nép-
tanítók minél többször és nyomatékosan vilá-
gosítsák fel tanulóikat arról, hogy a betegsé-
geket beteg emberek terjesztik s ezért minden-
kinek vitális érdeke, hogy ilyen betegektől tá-
vol tartsa magát és hozzátartozóit, azokba a 
házakba, amelyekben ily beteg ember van, ne 
menjenek! Magyarországon az 1931/32. iskolai 
évben a népoktatás terén 29.113 tanító befolyása 
alatt 1,180.322 tanköteles növendék állott az 
elemi mindennapi, az általános továbbképző, a. 
gazdasági (ismétlő) és szaktanítós gazdasági 
iskolákban; mily hasznos munkát fejthetnének 
ki tehát könnyűszerrel néptanítóink az egész-
ségügyi kultúra megalapozása és terjesztése' 
körül országunkban, hogyha ezen ötletünk ko-
moly megszívlelésre találna náluk és felettes 
hatóságaiknál. Nem is volna szükséges egye-
lőre, hogy néhánynapos továbbképző tanfolya-
mokon való részvétel céljából otthonukról tá-
vozzanak a néptanítók, mert hozzáértő kezektől 
jól megszövegezett röpiratokkal, amelyekhez a 
legfontosabb ragadós betegségeket jellemző bőr-
kiütéseket, ill. a diftériánál fellépő torokelvál-
tozásokat természethű színes ábrákon kellene-
bemutatni, is célhoz juthatunk. Ami mostaná-
ban a legfontosabb és legsürgősebb, az, hogy a 
néptanítókat az egészségügyi kultúra előhar-
cosainak megnyerjük, azoknak komoly közre-
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működését a népbetegségek elleni küzdelemben 
maguknak biztositsuk. Hogyha derék néptaní-
tóinkat a reájuk háruló nemzetmentő szerep 
fontosságának tudatáról sikerül meggyőzni, 
akkor a bennük felhalmozott kiváló szellemi 
energiák és emberbaráti készség elegendők lesz-
nek arra is, hogy önmaguktól megtalálják azt 
a sokféle lehetőséget és alkalmat, amelyekkel 
tanulóikat az egészségvédelem egyéb módoza-
taira is kioktassák és azokhoz szoktassák. 
Akkor önmaguktól is reá jönnek majd arra, 
bogy mily veszedelmes és egészségellenes do-
log, hogyha fésületlenül, tetvesen, mosdatlanul 
jönnek el a gyermekek az iskolába, hogyha 
nyers gyümölcsöt, paprikát, uborkát mosatla-
nul fogyasztanak a falusiak, vagy hogyha testi 
Szükségleteiket végezve, nem mossák meg ke-
zeiket, stb. stb. 

A legnyomatékosabban felhívjuk mindezekre 
az illetékes körök figyelmét azzal, hogy ily 
módon nemcsak a jövendő nemzedék lelkébe ül-
tethetjük be leggyorsabban és legbiztosabban 
az olyannyira fontos egészségügyi kultúra 
alapismereteit, hanem közvetve a már felnőt-
tek körében nemzedékről nemzedékre átszár-
maztatott egészségellenes szokások, babonák 
ellen is indíthatnánk meg sikeres küzdelmet. 
Mert ne feledjük el azt a szoros kapcsolatot, 
amely az iskola és a családi otthon között örök 
idők óta fennáll és hogy amily igaz az, hogy 
a szülő neveli a gyermeket, éppoly bizonyos az 
is, hogy igen sokszor az iskolában kipallérozott 
gyermektől sokat tanulnak a szülők. Amint-
hogy még mindig megdönthetetlen annak a 
régi latin mondásnak az igazsága: „scola est 
magistra vitae". P. II. 

A TAWITO !* 
írta : GESZTF.LYI N A G Y LÁSZLÓ 

A nemzet napszámosának mondják, de több 
Ennél is: a nemzet mindenese. Mindnyájunkat, 
akik ebben az országban bármilyen polcon va-
gyunk is, bármilyen munkakört töltünk is be, 
ő tanított betűvetésre, ő írta lelkünkbe az első 
fogalmakat, ő ismertette föl velünk a jó és 
rossz közötti különbséget, ő tanított hazát és 
földet szeretni, ő tanított szülői tiszteletre, em-
bei társaink megbecsülésére. Nagy tudomány 
tanítónak lenni! Egyetemi tanárnak már járt 
utakon lehet haladni, de az elemi iskolai taní-
tónak a falusi és tanyai szilaj vadcsikókat kell 
betörni a hámba; alig egy-két fogalommal ren-
delkező, primitív ismeretvilágban élő gyerme-
keket kell a tudás fájához elvezetni, lelke üres 
viasztáblájára az élet irány-tűjét rárajzolni. 

A falusi és tanyai tanító hozza ebben az or-
szágban a legnagyobb áldozatot. Sokan talán 
nem is tudják, hogy milyen munkát végeznek 
a tanítók. Mit csinál egy tanító egy faluban, 
mit csinál kint 25—30 km-re a várostól a ta-
nyák között, ahol nincs telefon, orvos, út, köz-
igazgatás, bolt, piac, nincsenek kultúremberek, 
sőt nincsenek szomszédok sem?! A tanító itt is 
mindenese ennek a falunak, ennek a tanya-
világnak. Télen sokszor levegőtlen, szellőzetlen, 
hol nagyon meleg, hol hideg, törött ablakú 
iskolában tölti a napjait. A 3—4 km-ről oda-
jövő didergő gyermekeket gyakrau saját ka-
bátjában és saját szobájában melegíti fel. Nem 
egyszer fagyos lábakkal és fagyos kezekkel jön 
a gyermek és a tanító órákat tölt el feleségével 
együtt, hogy az elgémberedett tagokat helyre-
hozza. 

* Gesztelyi Nagy László egyetemi m. tanár, a Duna-
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatója, hozzánk in-
tézett leveleiben többek között ezeket írja: „Nem régen 
voltam kinn egy tanyai gazdakörben előadást tartani, 
ahol egy tanítón keresztül az eddiginél is jobban meg-
szerettem-és nagyobb hódolattal állok meg a tanítók előtt. 
Ennek a hatása alatt született meg ez a kis cikk." — 
Közreadjuk, mert jól esik tudnunk azt, hogy a magyar 
tanító nemzetépítő munkásságát a társadalom is észre-
veszi és méltányolja. 

Pár nappal ezelőtt egy tanyai gazdakör szék-
házavató gyűlésén vettem részt, ahol a tanyai 
tanító egyedül van az egytanerős rozoga isko-
lában. Kiérkeztünk. A kisgyermekek énekkarát 
vezette, akik között felesége is ott énekel, hogy 
balra ne menjen az ének. Felvonultatta a le-
ventéket, mert ezeknek is ő az oktatója. Beszé-
det mondott a hősök emléktáblája előtt, mert 
nincs más, aki azt elmondja. Megnyitotta az 
értekezletet, bezárta a gyűlést, majd dísz-
oklevelet adott át szép beszéd kíséretében egy 
ott lévő előkelőségnek. Kisült, hogy ő hozta 
össze az egész gazdakört, ő járt házról-házra 
lelkesíteni, buzdítani, áldozatra bírni a tanyai 
népet. Ö rendezi a vacsorát, a lakásából oda-
adja a bútorokat, asztalt, széket. Télben elő-
adásokat tart az iskolában, vagy a gazdakör-
ben a lakosságnak. Nyáron a vetőmagszükség-
letet írja össze, szaladgál a városban a gazdák 
ügyes-bajos dolgaiban. Ö írja össze a facsemete-
szükségletet, ha igényelnek. Fát ültettet a kör-
nyéken, az utat megcsináltatja a környék 
gazdaközönségének a bevonásával. Könyvtárt 
gyűjt, sokszor kopogtat egy-egy könyvért az 
ajtón, ott, ahol kaphat. Tanítja az ismétlősöket 
és száz és száz kérdőívre írja meg a választ és 
Isten tudja, mi mindenféle munkát végez még 
a tanító. 

Mi ez a tanító! A nemzet nevetője. Tanítója, 
nevelője mindnyájunknak, a kereskedőtől, a 
kisgazdától fel az egyetemi tanárig, a minisz-
terekig, de emellett nevelője a nemzet másik 
rétegének, az ifjxiságnak, a leventetábornak, 
akiket nemcsak „jobbra át" és „balra át"-ra 
tanít, hanem belecsepegteti lelkükbe a haza-
szeretetet, az önfeláldozást, az áldozatkészséget, 
egymás megbecsülését és szeretetét is. 

Ez a tanító, aki kulturált lény, lemond min-
den ilyen irányú igényéről és éli a maga egy-
szerű, robotos életét kint a tanyák világában 
egy szent célért: a nemzet jövendőjéért. 

Magyarom! Tiszteld és becsüld meg a taní-
tót, mert magad és nemzeted nevelőjét becsülöd 
meg benne! 
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G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 

A disznóölés 
— Háztartástani ismeret a gazdasági 

továbbképző népiskolában. — 
írta: T. S Z A B O L C S K A A N N A 

Aligha van továbbképző iskolába járó tanuló, 
aki ne látott volna disznóölést. Iskolámban leg-
alább mindenki látott. Sokan nemcsak látták, 
hanem odahaza segítkeztek is, tehát némi ta-
pasztalatuk is van. Ezek a szemléletek és 
tapasztalatok azonban bizonytalanok, határo-
zatlanok. Ebben a tanításban tehát a szerzett 
szemléleteket és tapasztalatokat határozottabbá 
teszem., itt-ott tudatosítom, bővíteni is. Ezeken 
kívül célom lesz még, hogy a leánytanulókat 
előrelátásra, gondosságra, rendre, a háziasz-
szonyi teendők pontos ellátására neveljem. 

Legjobb volna, ha valamennyien résztvehet-
nénk egy disznóölésen és ott segítkezhetnénk. 
Ez azonban szinte lehetetlen. Éppen ezért nem 
tehetek egyebet, mint olyan szemléletekhez 
folyamodom s úgy világítom meg a tanítás 
egyes mozzanatait, hogy leánynövendékeini a 
disznóölés körüli teendőkről tiszta képet nyer-
jenek s mindazt átéljék, amit a gazdasszony-
nak ilyenkor tudnia és tennie kell. 

Tanítás közben a táblára vázlatot írok, amit 
leánytanulóim is beírnak füzetükbe. Ezzel 
, Házifüzet" nevelésére is szoktatom őket. Jó 
szolgálatot tesz ez a gazdasszonvnak egyrészt 
azért, mert ez rendre, körültekintésre, gondos 
munkára szoktatja, másrészt hasznos útmuta-
tása lehet a különböző gazdasszonyt teendők 
ellátásában. Ebbe a „Házifiizet"-be egyébként 
az év folyamán a „receptek"-en kívül belekerül 
a gazdasszonynak minden fontosabb teendője, 
lehetőleg rajzokkal illusztrálva. 

TERVEZET. 
Előkészítés: 

a) A z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e . — Ma 
hajnalban nagy disznósikításra ébredtem, — 
mondom. — Kissék disznót öltek. Azok közel 
laknak Anna néniékhez. — Én a pörzsölést lát-
tam, mikor a tejet vittem. Szép, nagy, hízott 
disznó volt, — mondják el a tanulók az esettel 
kapcsolatos szemléleteiket. 

b) A t a p a s z t a l a t o k s z á m o n k é r é s e . 
— Bizonyára láttatok már közelről disznóölést. 
Többen talán részt is vettetek benne. Mondjátok 
el, hogyan is történik az, — szólok, mire a tanu-
lók elmondják közvetlen tapasztalataikat. Való-
színű. hogy ez hézagos lesz s csakis a külsősé-
gekről fognak beszélni, míg a gazdasszonyi teen-
dőkre aligha gondolnak. Hogy minél több növen-
déket foglalkoztassak, a tapasztalatok elmondá-
sába nemcsak azokat vonom be, akik jelentkez-
nek, hanem lesznek tanulók, akiktől magam ér-
deklődöm, hogy náluk hogyan történt. 

c) C é l k i t ű z é s . — Sok mindent tudtok a 
disznóölésről, de nem mindent, pedig a jó gazd-
asszonynak ezeken kívül még sok mindent kell 

tudnia, ha azt akarja, hogy semmi kárba ne 
menjen, minden kéznél legyen, rendben menjen. 
Vegyük csak sorra a gazdasszonynak a disznó-
ölés körüli teendőit! 

Tárgyalás. 
a) E l ő k é s z ü l e t . - Írjátok fel „Házi-

íüzet"-etek tiszta oldalára ezt: Előkészület, — 
mondom s magam is felírom a táblára. Mely 
munkálatok e!őzik meg a disznóölést. — Előké-
szítjük a sót, paprikát, borsókat, — mondják. 
No, 110! Erre ráérünk az ölést megelőző este is. 
Hanem arra rem is gondoltatok, bogy a nagy 
eseményre a gazdasszonynak már 2—3 nappal 
elő kell készülnie. — Mibe is fogják besózni a 
húst"? — Teknőbe. — És mindig tiszta az a teknő?, 

- Nem. Azt meg kell sikálni. — Hogyan? 
kérdezem, mire valamelyik tanuló elmondja, 
de nem részletezi az alapos sikálás mozzanatait. 
Erre magam mondom el, hogy a teknő rendsze-
rint zsíros, poros, kovászos, mert előzőleg másra 
is használhatták, éppen azért azt lúggal és gyö-
kérkefével jól ki kell sikálni, forró-, majd 
hidegvízzel többször kimosni és megszárítani.— 
Bizony! A rendes gazdasszony nem az utolsó 
percben kapkodja elő a teknőt s nem elégszik 
meg annak egyszerű kiöblítésével, megtorláséval. 
A rendetlen gazdasszonynál sokszor előfordul, 
hogy valami idegen szaga van a húsnak. Env.ek 
egyik oka a teknő tisztátalansága lehet. Meg elő-
fordulhat az is, hogy kiszáradt, meghasadt és 
csurog a teknő. Mi a teendő ilyenkor? — kérde-
zem, mire a tanulók elmondják, hogy a teknőt 
vízbe kell tenni, esetleg a hasadást be kell tömni. 
Ha módomban van, egy tisztára sikált, kiszárí-
tott és egy piszkos teknőt szemléltetek. Melyiket 
készítette elő a gazdasszony a disznóöléshez? -
Melyik teknő lehet rendes, gondos és melyik 
rendetlen, hanyag gazdasszonyé? — Most már 
tudjuk, hogy mi az előkészület első teendője. Mit 
írjunk fel? — Azt, hogy: A teknő megsúrolása. 
— Tudjátok mit? Ne írjuk oda csak azt, hogy: 
A teknő s utána vesszőt tegyünk. Akkor még 
valamit meg kell súrolni, — veszik észre a tanu-
lók a hiányos vázlatpontból, hogy még másnak 
is át kell esnie hasonló műveleten. — Meg kell 
súrolni azt az asztalt, tőkét is, amin a húst vag-
dalják. Írjuk a teknő után azt, hogy: az asztal, 
a tőke. - Még ezután is csak vesszőt tegyünk, 
mert még mást is meg kell súrolnunk, — szólok 
s ezzel egyben a helyesírás tanítását is szolgá-
lom. — Az edényeket is meg kell súrolnunk. Ak-
kor írjuk oda azt is, hogy: edények és most már 
utána írhatjuk, hogy: megsúrolása, de ne pon-
tot, hanem vesszőt tegyünk utána, — szólok és 
felírjuk. — Most már tudjuk, hogy mit kell meg-
súrolnunk. Hanem itt van egy zsírosbödön. Sza-
goljátok meg! — szólok, a tanulók megszagolják 
és megállapítják, hogy annak dohos, avas, kelle-
metlen szaga van, aztán esetleg ők maguk mond-
ják. hogy azt ki kell lúgozni. Ha nem tudnák, 
magam mondom. De nemcsak a zsírosbödönt 
kell kilúgozni, hanem esetleg mást is. Mit írjunk 
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akkor a „megsúrolása" utáni — Azt, hogy: ki-
lúgozása. — Írjuk fel! 

— Olvasd el, hogy a disznóölésre való előkészü-
letnél mi az első teendő, — szólok és a tanuló 
elolvassa. — Írjuk eléje azt is, hogy: 1. Ebből 
megtudjuk azt, hogy először ezeket végezzük el. 

Mindezeket már napokkal előbb végzi el a jó 
gazdasszony. Hanem só és más fűszer is kell a 
disznóöléshez, ami ízt ad a hurkának, kolbász-
nak, disznósajtnak, — szólok, mire a gyermekek 
maguk mondják el, hogy mi minden kell. Ezeket 
a jó gazdasszony közvetlenül a disznóölést meg-
előző napon készíti el. Beszélgessük meg egyen-
ként, hogy hogyan, — szólok aztán arról beszél-
getünk, hogy a sót nagy tálba készítik, ha dara-
bos, összetörik, összemorzsolják. Megállapítjuk 
azt is, hogy hány kg só kell egy disznóhoz. Itt 
szóbakerül az is, hogy a só nemcsak ízt ad a 
hiísnak, hanem azt konzerválja is s itt a tudato-
sításból elég lesz ennyi. A paprikát úgy hasz-
náljuk, amint a kereskedésből kapjuk. Ezzel 
kapcsolatban arra mutatunk rá, hogy van édes-
és erőspaprika. Az édespaprika ízt is és színt is 
ad. Sokan az erőset szeretik, pedig az erősen 
fűszerezett étel árt a gyomornak, koncentráljuk 
az anyagot az egészségtannal. Majd a borsók 
megtörése, a majoranna megszitálása, a fok-
hagyma és a vöröshagyma megtisztítása, a rizs 
elkészítése, a zsemlye kockáravágása, a hurka-
pálcika előkészítése kerül szóba. Szólunk arról 
is, hogy melyikből mennyi kell. Megbeszélés 
közben elkészül a táblára írt vázlat második 
pontja, mely ez lesz: 2. A só, paprika, borsok, 
majoranna, fokhagyma, vöröshagyma, rizs és 
zsemlye elkészítése. 

Hanem előzőnap nemcsak a gazdasszonynak, 
hanem a gazdának is kell gondoskodnia a más-
napi disznóölésre, — szólok s ezután a késköszö-
i'ülésről, a favágásról, a perzseléshez szükséges 
szalma előkészítéséről beszélgetünk, amit zár-
jel közé írunk a táblára. 

— Olvassuk el, hogy mi mindenre kell disznó-
ölés előtt a gazdasszonynak gondolnia, — olvas-
tatom el részletösszefoglalásként a vázlatot. — 
Látjátok, ti minderre nem gondoltatok, mikor 
az előbb elmondtátok, hogy hogyan történik a 
disznóölés. 

b) A sertés leölése, megtisztítása és húsának 
feldolgozása körüli teendők. (Itt is csak azokkal 
a teendőkkel foglalkozunk, amelyeket a gazd-
asszony végez.) —• Mikor szokták a hízót le-
vágni"? — November közepétől egészen január 
végéig jóformán minden reggel halljuk a disznó-
sivítást s látjuk a reggeli szürkületben a fel-fel-
esapó szalmalángokat. Mi korán reggel első 
dolga a gazdasszonynak? - kérdezem s lehető-
leg a tanulókkal közösen állapítjuk meg, hogy 
edénybe felfogja a disznó vérét. Az edénybe sót 
tesz és keveri. Megbeszéljük azt is, hogy a fel-
fogott vér kell a véreshurkához. Már ennek meg-
beszélése közben gondolunk a vázlat második 
részére, mely ez lesz: A sertés húsának feldolgo-
zása. Mit írjunk ez alá? — Azt, hogy: Felfogjuk 
a vért, — mondják, felírjuk s utána vesszőt te-
szünk. — Igen, de a sertéstisztításhoz melegvíz, 
ha nem perzseljük, hanem forrázzuk, forróvíz is 

kell. Vizet forralunk. — Mit írjunk fel? — Azt, 
hogy: Forraljuk a vizet. — Míg a víz forr s 
míg a disznót perzselik, a böllérnek s háznépé-
nek elkészítjük a reggelit. 

— A böllér először a disznó belsőrészeit szedi 
ki. Várja is már ezt a gazdasszony! Miért? -
kérdezem. Valószínű, hogy a tanulók errevonat-
kozóan is sok mindent tudnak. Tapasztalataikat 
figyelembe véve megbeszéljük, hogy a májat, a 
tüdőt, a lépet, a szívet megfőzzük, mert ez kell 
a hurkához. Abba a vízbe, amiben ez megfőtt, 
megfőzzük a rizst. Itt kitérünk arra, hogy így 
ízletesebb lesz a hurka s a kifőtt tápanyagok 
sem mennek kárba. A tanitayrT^j^^^il a részé-
nél ez kerül a táblára: A belMAJIW^T^s a rizst 
megfőzzük. 

— A hurkát a disznó beleibe töltjük. Azt pe-
dig ki kell mosni, mégpedig alaposan. Erre a 
gazdasszony nem is érne rá, azért hív ilyenkor 
segítséget, — szólok, aztán a belek alapos ki-
mosásának módjára s ennek szükségességére, 
valamint a vékony- és vastagbél, a gyomor el-
különítésére hívom fel a figyelmüket, mely után 
a vázlatba ez kerül: A belek kimosása. Aztán a 
hurkának való belső részek és a kolbásznak való 
hús megdarálásáról, összefoglalásáról beszélge-
tünk s ezt a mozzanatot is beírjuk a vázlatba. 

S így haladunk tovább a hurka, a kolbász, a 
disznósajt elkészítése körüli s egyéb teendőkön 
is, meg a disznó különböző részeinek, a levag-
dalt kisebb húsdaraboknak felhasználási módján 
is, miközben megbeszéljük, liogy a tisztaságra, 
valamint az íz eltalálására a gazdasszonynak 
nagy gondot kell fordítania. Helyesen tesszük, 
ha ilyenkor egy-két véres- és májashurka, vala-
mint disznósajt-receptet felolvasunk, leirat-
tatunk. 

Majd a feldarabolt hús és szalonna besózásá-
nak módjáról beszélgetünk. Igen jó, ha nemcsak 
a helyi szokásokat beszélgetjük meg, hanem rá-
mutatunk arra is, hogy sok helyen a sonkákat 
pácolják is s jól kipróbált sonkapác recepjét fel-
olvassuk s tanítás után a tanulók füzetébe 
Íratjuk. 

Szólunk a hurka ós a disznósajt kifőzéséről 
is. A kifőzött lével (abá-lé) kapcsolatban arról 
is beszélünk, hogy nemcsak a hurkából, hanem 
abból is jut a szegényeknek is, ami tápláló, 
mert hiszen igen sok hús, szalonna, rizs főtt 
benne. Mindezeknek a munkálatoknak a mozza-
natait beírjuk a vázlatba. 

c) A hús és szalonna konzerválása. — Vájjon 
öntenek-e a besózott húsra vizet? — Nem. — És 
mégis másnapra már jelentkezik a besózott hús 
alatt a teknőben s ez mindig több és több lesz. 
Ha ezt a vizet megízleljük: sós. Miért van ez? 
Honnan került elő a víz? — vetem fel a kérdést. 
A tanulók könnyen megfejtik ezt, hogy miért 
sós, de azt, hogy honnan került elő a víz, már 
nem tudják. Erre megmagyarázom, hogy min-
den nyers húsban víz is van s ha ez benne ma-
radna a húsban, az hamar megromlana. Azért 
arról kell gondoskodnunk, hogy a húsból kivon-
juk a vizet, erre pedig legalkalmasabb a só, 
aminek egyébként is nagy a konzerváló hatása. 
A sóban álló hús kezelésének egyes teendőivel 
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kapcsolatban rámutatok arra, hogy azért nem 
öntjük le a húsról az összegyülemlett vizet, hogy 
a sósvíz minél mélyebben, egészen a csontokig 
átjárja a húst s onnan kivonja a vizet, ott is 
konzerválja a búst. Ebből a szempontból napon-
ként meg kell forgatnunk a teknőbe rakott 
húst. 

Szólunk arról is, hogy a két hétig sóban, sós-
vízben állott húst felfüggesztjük, egy-két napig 
szikkadni hagyjuk, aztán füstretesszük. A füs-
tölés a konzerválásnak másik módja. Rajz segít-
ségével rávezetjük a tanulókat arra, hogy a 
szikkadás céljából felfüggesztett hús parányi 
likacsaiból kicsepeg' a víz, tehát ott hézagok tá-
madnaka^gjirip^k ebe állandóan levegő jutna, 
megromlailí^í Arról kell tehát gondoskod-
nunk, hogy a likacsokat betömjük. Ezeknek be-
tömésére szolgál a füstölés. A füst apró részecs-
kéi behatolnak a hús likacsaiba s azokat elzár-
ják a levegőtől. Ezért áll el a szárított- és füs-
tölthús igen sokáig. A vázlatba itt ennyit írunk, 
hogy: Sózás, füstölés (konzerválás). 

d) A zsírszalonna kisülése. Rámutatunk arra, 
hogy ez már másnapi munka. A szalonnát koc-
kára vágjuk, tiszta edénybe tesszük s lassú me-
legítéssel kezdjük kisütni a zsírt. Hogy a mun-
kát tudatosítsuk, rámutatunk arra, hogy a sza-
lonna nem más, mint rostok közé rakódott zsír. 
A zsírnak az a tulajdonsága, hogy bizonyos hő-
foknál felolvad és folyékony lesz. A melegítés-
sel, forralással tehát feloldjuk a zsírt, ami el-
hagyja a rostokat, amelyek megmaradnak s eb-
ből lesz a töpörtyű, amiben még mindig elég 
zsír marad. 

Szólunk arról, hogy a tűzhelyre tett szalonnát 
állandóan kavargatnunk kell, nehogy a szalonna 
az edény falához égjen s megkozmásodjon. Rá-
mutatunk arra, hogyan kell a bödönbe a zsírt 
beleszúrni s a töpörtyűből kisajtolni. A meg-
felelő vázlatpontokat a tanulókkal fogalmaztat-
juk meg és felíratjuk. 

Begyakorlás. 
a) Ö s s z e f o g l a l á s . A felírt vázlatpontok 

alapján az egész anyagot elbeszélgetjük. Ha azt 
tapasztalnánk, hogy valamelyik tanulónk nincs 
tisztában az anyag valamely részével, röviden 
rávezetjük őt erre. 

b) F o g a l m a z á s . A tanulókkal ilyen cím 
alatt fogalmaztatok: Mi lesz a teendőm disznó-
öléskor, ha gazdasszony leszek? Hogyan foga-
dom vendégeimet disznótoros vacsorára, hogyan 
terítek, mit tá'.alok? 

Ezeknek a fogalmazványoknak megbeszélése-
kor sok alkalmam lesz arra, hogy a tanulók lel-
kében a rendre, tisztaságra, gondosságra és ked-
vességre irányuló gondolatokat felkeltsem. 

A szív, mely megbccsájt, olyan, mint a kagyló 
átfúrt páncélja, amely gyönggyel zárja le sebét. 

Jean Paul. 
* 

A test edzéséhez kötött általános nézet csa-
lóka. Nem kevés gyermeket kiedzenek a világ-
Lói. (Spencer H., Nevelés.) 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Tanítók Szövetsége. Ennek az újjáalakított 
s Berkényi Károly és Adorján József szerkesz-
tésében megjelenő értékes tanügyi lapnak no-
vember-decemberi száma a következő tartalom-
mal jelent meg: A népiskolák irányítása a taní-
tóság kezében címen Galla Endre tisztán és vi-
lágosan mutat rá arra, hogy mit jelent az 1925. 
évi VI. t.-c.-nek a népiskolák felügyeletére vo-
natkozó rendelkezése. Adorján József Önmagunk 
revíziója címen a tanítóságot a maga ügyéért 
való munkálkodására buzdítja, ami egyet jelent 
a nemzetért való dolgozással. A Magyar Tanító-
Egyesületek Szövetsége ehhez a számhoz hozzá-
csatolta „A nemzettanulmányozás útmutatója" 
című vezérfonalat. Ezzel kapcsolatban Nemzet-
tanulmányozási mozgalmunk címen Földes Fe-
renc mély gondolatokkal világít rá arra a 
fontos nemzeti munkára, amelyet az Egye-
temes Tanítószövetség megindított. A Magyar 
Tanítók Szabadegyeteme címen Pétcrhídi Jó-
zsef határozott vonalakkal vázolja a Szö-
vetség munkatervét s köztük a Tanítók Sza-
badegyetemének fontosságát. (L. hírrovatunkat.) 
A lap külön cikkben számol be azokról az el-
ismerésekről. amelyekkel a legszélesebb réte-
gekben a Szövetség munkatervét fogadták. Eze-
ken kívül a lap több olyan kérdéssel foglalkozik, 
amelyek a tanítóságot közelebbről érdeklik. 

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi 
Közlöny. A tartalmas folyóirat októberi füze-
tének javarészét, majdnem háromnegyed részét 
azok a hivatalos jelentések töltik meg, amelyeket 
az egyesületi intézmények, főképpen a Csengery-
alap intézői terjesztettek be s amelyekből az 
egyesületi és testületi életről, sőt annak szellemé-
ről is bő tájékoztatást nyerünk. A lap irodalom-
és a hírek-rovatai is a lap komolyságának felel-
nek meg-. 

A Hajdúság Kultúrája. Novemberi száma 
vezércikkében azokkal a beszédekkel foglalkozik, 
melyeket Gömbös Gyula miniszterelnök múlt-
kori debreceni látogatása alkalmával mondott. 
Kiszely Árpád befejezi a kézimunka lélekneme-
sítő hatásáról szóló cikkét. Zoltai Lajos foly-
tatja Debrecen iskolatörténeti múltjának ismer-
tetését. A lap Krónika-rovata is változatos ás 
érdekes a könyvek és folyóiratok ismertetése is. 
A lap többi része leginkább hivatalos közlemé-
nyeket tartalmaz. 

Ifjúsági Vezető. A népművelés és testnevelés 
szakfolyóiratának októberi számában a népmű-
velés világkongresszusáról szóló tanulmány 
folytatódik és pedig azokkal az előadásokkal, 
amelyeket a brüsszeli kongresszuson Dorgeu 
Albert, Zamjatine Jenő, Dupierreux Richárd 
tartott s amit a főszerkesztő, Novágh Gyula 
megfelelő alapossággal tárgyal. Az új nemzeti 
államformákról Kállay István írt tartalmas ta-
nulmányt, Pirovszky Lajos pedig lelkes cikket 
arról, hogy milyen nagyjelentőségű az iparos 
életében a család. Ugyancsak Kállay István írt 
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cikket a munkásifjúság művelődési lehetőségei-
ről. Külön cikk szól a Turul-Szövetség Egészség-
hetéről. Kiállításokat, tárlatokat, a postatakarék-
pénztár őszi árverési aukcióját, leventék nyara-
lását ismertetik a többi cikkek, melyek a sport-
élet eseményeit is élénk figyelemmel kísérik. 

Magyar Tanító. Első évfolyamának negyedik 
száma is bizonyítja a lap hivatottságát, mert 
szellemében a tan- és iskolaügy életének minden 
részlete megnyilvánul s azoknak a kulturális 
kérdéseknek, melyek az iskolák munkásait ma 
foglalkoztatják, tisztázásához célszerű gondola-
tokat ad. Tanulságos közleményeiből kiemeljük 
a Sugár Béla „Dinamikus szellemű nemzetneve-
lés", Ragdy István „Gyöngyösbokrétát az isko-
lákba" című cikkét, Adorján Józsefnek vitéz 
Gorba Ödönről írt jellemrajzát 9 a Berkényi 
Károlyról, az új elnökről és az új tisztikarról 
szóló közleményt. A lap járásonként számot ad 
Pest vármegye népoktató munkájának minden 
íi gyelemreméltó eseményéről. 

Magyar Iparosnevelés. Októberi számának 
vezércikkét a korán elhúnyt Littván Sándor 
emlékének áldozza, aki Mártonffy Márton érde-
mes munkatársa volt. Cikket közöl még a lap az 
ipari képesítés szigorításáról, a tanulmányi 
versenyről és az iparostanonciskolák felügyele-
téről, a szünidei tanfolyamról, a tanoncidő fel-
emeléséről. 

Protestáns Tanügyi Szemle. Az október-no-
vemberi kettős szám emelkedett hangú vezér-
cikkét Lelki egység címén vitéz dr. Bessenyey 
Lajos írta, de ezenkívül nagyon érdekes és ta-
nulságos a S. Szabó József, a tudós profesz-
szor A magyar református tanügy újkori fej-
lődésének kezdeté-vő\ írott tartalmas cikke is, 
mely a címben jelzett tétellel sokban hozzá-
járul ahhoz, hogy a protestáns szellemet meg-
érthessük. Szép dr. Gacsályi Sándor A fe-
gyelmezés-ről írt pedagógiai tanulmánya is, 
valamint Ványi Ferenc történelmi érdekű köz-
leménye a református népiskolák mult tan-
évéről és Somorjay László A dédelgetett és 
üldözött testnevelés című cikke, melyben a 
testnevelés jelentőségét fejti ki. 

Evangélikus Népiskola. Első cikkül közli a 
folyóirat a lapkiadó Tanítóegyesület elnöké-
nek, Grieszhaber Endre Henriknek a cell-
dömölki közgyűlésen tartott elnöki megnyitó 
beszédét, mely lelkes hódolattal áldozik Rá-
kóczi Ferenc emlékének és szellemének. Pár-
tay Tivadar Emlékezés című kis cikkében az 
Egyesület halottainak emlékét becsüli meg. 
Király falvy Gusztáv „Tanítók Budavárában" 
címen ír hazafias cikket. Majd közli a folyóirat 
a Rozsonday Károly előadásának bő kivonatát 
(A lelkiismeret és a tanító), melyet szintén a 
celldömölki nagygyűlésen tartott. A jövő évi 
tananyag földolgozásáról szóló tanulmány első 
részét is ebben a számban kezdi közölni a 
folyóirat. Van még ebben a számban a szám-
tantanításról, könyvismertetésekről is külön 
cikk s benne közli Kertár János a dunántúli 
egyházkerület tanítóegyesületeinek 1935. évi 
titkári jelentését, valamint Vathy Rentport 

Elek „Az apa így beszél" című szép alkalmi 
versét. 

Francia tanügyi lapokból. 

A gyermek és a zene 
A zene éppen olyan veleszületett tartozéka a 

gyöngéd léleknek, mint az illat a virágnak. Bs 
a gyöngédség, vájjon forrása vagy pedig kö-
vetkezése-e a művészetnek? Forrása is, követ-
kezése is. Ezt a megállapítást elfogadva, a zene 
a civilizáció hatalmas tényezőjeként nyilvánul 
meg, mert a műveltség bármely fokán álló em-
berben a leggyöngédebb érzelmeket képes fel-
támasztani. Kétségtelen, hogy a zene csiszolja, 
pallérozza az embert. Azok a népek, amelyek 
nem ismerik a zenét, a dalt, kivétel nélkül a 
barbárság rabjai. 

Napjaink muzsikája egyre szövevényesebbé 
válik és inkább értelmi, mint érzelmi hatáso-
kat kelt. A mélyebb harmóniák, újszerű ritmu-
sok, szélsőségesebb hatások, új színek tagad-
hatatlanul kívánatosak s e mesterséges forrá-
sok ellenére is a zenei szerzemény a legneme-
sebb hatást, a tömegek megjavulását idézheti 
elő. 

Ma valamennyi nemzetnek megvannak a 
maga dallamai, amelyekben géniusza, szelleme 
megtestesül. A dal az az országnak, mint a be-
széd az egyes embernek: a maga természeté-
nek a tükre, megnyilatkozása. Azok a nemze-
tek, amelyek nagy küzdelmet kénytelenek foly-
tatni a természet vagy a zsarnokság ellen, 
mélabús dallamaikban inkább a lágy (moll) 
hangzatra hajlanak. Az oroszoknak, íreknek s 
nem kevésbbé magyar népünknek epekedő szó-
lamai, lágy hangnemben tartott komor harmó- • 
niái sokkalta hívebben festik a szenvedést s a 
gyászt, mint a beszéd. Ellenben a mindig kék 
ég alatt élő olasz kemény (dúr) hangzatú lel-
kes dalokban hirdeti élnivágyását. 

Mint számos más foglalatosságra nézve is, a 
zenére nézve különösen, a fiatalság a döntő 
életkor. Ezért az ifjúságot már zsenge korától 
kezdve kell a zeneművészet felé irányítani, 
gondosan megosztva az értelmi s a zenei neve-
lésre szánt órákat. Ó, ha a gyermek mindent 
meg tudna tanulni! De ne feledjük, hogy a ta-
nulmányok esztendei meg vannak számlálva. 

A gyermekkor az életnek egyben az a szaka 
is, amelyben a legelevenebb az asszimiláló, az 
áthasonító képesség. A zenében jócskán van-
nak olyan részletek, amelyekkel nem könnyű 
megbarátkozni. Nos, a gyermek sokkalta köny-
nyebben fogadja be és őrzi meg ezeket a rész-
leteket is, mint a felnőtt. 

A zenének nagy hatalma van az i fjúság fö-
lött. Dallam, összhang, ütem meghódítja az 
ifjonti szívnek legrejtettebb redőit is és ki-
törülhetetlen nyomot hagy bennök. Ekként a 
gyermek jóval előbb tesz szert zenei ízlésre, 
mintsem megismerkednék az okok és okozatok 
összefüggéseivel. A kellemes hangok mosolyra 
gerjesztik, a disszonanciákon pedig megütődik. 

A gyermek nem mélyed el a gondolkodásba, 
ennekfolytán ellentállás nélkül sodortatja ma-
gát észleleteitől. Ebből pedig természetszerűen 
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következik, hogy a zenének, az érzelmek eme 
legsajátosabb nyelvének tanulmányára az ifjú-
kor a legalkalmasabb. A zene ifjú növendékei 
eléggé meg nem becsülhető készségeket árulnak 
el, nem oly fennhéjázok, mint a felnőttek és 
készségesen elfogadják a szabályokat, bámulat-
tal adózva oktatóik tudományának, mohón 
nekiesnek a tanulásnak s egyáltalán nem kép-
zelődnek azzal, hogy már mindent tudnak. 
A gyermek a legszorgalmasabb s a legengedel-
mesebb növendék: ha nem sikerült tökéletes 
munkát alkotnia, a legnagyobb nekifekvéssel 
és szerénységgel keresgeti az igazságot. 

Szülők, nevelők, ne habozzatok és tanítsátok 
meg neveltjeiteket a zene elemeire, ha hajla-
muk van rá. Az ember nem csupán hússal ós 
kenyérrel él, mert amiként emezek a testnek, 
éppen úgy a zene a léleknek a táplálkozására 
szolgál és mindenesetre nemesebbé, vonzóbbá 
teszi életünket. (J. J.) 
L'Éducation familiale (Brüsszel), 

1935 novemberi szám. 

Német tanügyi lapokból. 

A tanító, mint a zene ápolója 
az iskolán kívül 

A német nemzeti szocialista tanítószövetség 
népiskolai szakcsoportjának „Die Deutsche 
Schule" című folyóirata egyik legutóbbi számát 
teljesen a zenei nevelés kérdéseinek szenteli. 
A sok érdekes tanulmány és hozzászólás közül, 
mint általánosabb érdekűt, ismertetjük Paul 
Dehne fenti cím alatt közölt cikkét. 

A tanító hivatásbeli kötelessége nem merül-
het ki az iskolai munkában; egy sereg feladat 
vár reá az iskolán kívül is. A tanító — de kü-
lönösen a falusi tanító — legtöbb esetben egye-
diili képviselője környezetében a zenei kultúrá-
nak s tőle, az ő munkájától függ, hogy vala-
mely faluban a zene ápolásra talál-e, vagy pe-
dig el van hanyagolva. A tanító viseli a felelős-
séget azért, hogy a faluban a jó muzsikának, 
az igazi nemzeti muzsikának, vagy pedig a di-
vatos műzenének és a gépzenének van-e ta-
laja. Ő az, aki tanítványainak és a falu lakos-
ságának zenei ízlését nagy mértékben befolyá-
solhatja és kialakíthatja. 

Minthogy a zenének az egyes emberek és az 
egész nemzet életében közösségképző feladata 
van, ápolásának és hatásának az iskolában és 
az iskolaköteles koron túl is élénken kell érvé-
nyesülnie. És elsősorban a tanító, aki már a 
népiskolai munka évei alatt lefekteti a zene 
ápolásának alapjait, hivatott arra, hogy az is-
kolából kilépett ifjúságot s a felnőtteket egy-
aránt tovább fejlessze ebben az irányban. 

Miként az iskolában az énekelt dal a ki-
indulópontja a zeneoktatásnak, úgy azután is a 
dal legyen a tanítótól irányított minden zenei 
tevékenység középpontja. A tanítónak ezért 
nemcsak ismernie, hanem tudnia is kell hazája 
dalkincsét, hiszen — mint már mondottuk — 
falujában ő a zenekultfira hordozója. 

A tanító keressen ebben az irányban már az 
iskola után is kapcsolatot a felnőttekkel. Ren-
dezzen szülői összejöveteleket, ahol bemutat-
hatja, mit tanultak a gyermekek az iskolában az 
ének és zene terén. Így kedvet kelt a felnőttek-
ben is a dal és a zene művelésére s annak ápolá-
sában közösségbe kovácsolja össze az iskolát és 
a szülői házat. 

Csaknem minden faluban működik férfi-
dalegyesület, s ennek vezetője legtöbbször a ta-
nító s csak ritkán valamely más, erre alkalmas 
személy. A tanítónak ilymódon alkalma nyílik 
a falusi férfikart úgy irányítani, úgy nevelni, 
hogy az elsősorban a hazai és nemzeti daliro-
dalom értékeit ápolja és a külföldi dalköltők 
közül is csak azokat vegye elő, akiknek művei 
valóban kincsei a nemzetközi dalköltészetnek. 
Ha a karvezetőnek művészi kérdésekben ke-
véssé fejlett az ízlése, akkor az énekkar alig 
szolgálhatja az igazi, nemes dalkultúrát. A ta-
nító tehát igyekezzék a maga művészi ízlését 
annyira fejleszteni, hogy vezetése alatt a falu 
énekkara igazán értékes eleme lehessen a nép 
zenei életének. 

A dalegyesületek és a daloskedvű fiatalság 
között többnyire nincsen semmi kapcsolat a 
falun. A tanító hivatása, hogy itt is megépítse 
az összekötő hidat s ezzel biztosítsa a szükséges 
utánpótlást férfi-énekkarok részére. Ha a ta-
nító már az iskolában gondot fordít a jó szö-
vegkiejtésre, valamint az alapos hangképzésre 
és iskolázásra, ezzel a legjobb előkészítést adja 
a férfi-karéneknek. S ha alkalomadtán az ő 
iskolai énekkarát egyesíti a férfikarral, máris 
létrehozott egy vegyes kart. Akadnak a faluban 
asszonyok és fiatal leányok is, akiket bevonhat 
az énekkarba s így megszűnnek azok a nehéz-
ségek, amik a férfikarok négy hangon való 
éneklésénél, a férfihangok kisméretű eltérései 
folytán felmerülnek. A nőknek az énekkarba 
való bevonásával könnyű megoldani egyrészt a 
kéthangú éneket azáltal, hogy felváltva a férfi-
vagy női hangok a dallamvezetők, de másrészt 
könnyű megoldani a négyhangú ének kérdé-
sét is. 

A tanító fontos feladata a zenekultúra ápo-
lása terén az iskolát elhagyó fiatalságnak 
összetartása énekkör keretében és előkészítése 
a község énekkarában való szereplésre. Ezzel 
biztosítani lehet az énekkar állandó felfrissíté-
sét és fejlődését s így a falu zenei kultúrájá-
nak életbenmaradását. Az ifjúsági énekkörben 
mindenekelőtt a népdal ápolására kell figye-
lemmel lenni s a többhangú éneket kánon-éne-
keltetéssel előkészíteni. Általában minden ének-
karral kívánatos az egy hangon való éneket is 
gyakoroltatni, mert félő, hogy többhangon való 
éneklés erőltetése mellett a karéneknek ez az 
ősi formája lassankint feledésbe megy. 

Számos községben a tanító egyúttal a 
templomi kántorság hivatalát is betölti, s akár 
mint az énekkar vezetőjének, akár mint orgo-
nistának alkalma nyílik jó szolgálatokat tenni 
a zenének. Az egyházi zene ápolása különösen 
szép feladat, annál is inkább, mert ott is sok 
értéke van elrejtve a népdalkincsnek. Másrészt 
a templomi énekben van leginkább helye az 
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egy hangon való éneklés ápolásának s itt lehet 
kitűnően végrehajtani a hang és beszéd isko-
lázását. A templomi énekre való előkészítés 
fontos feladata a tanítónak, s ha alkalmat ta-
lál arra, hogy ezen a címen összegyűjtse a 
falu apraját-nagyját, nemcsak az énekkultúrá-
nak tesz vele szolgálatot, hanem a közösség-
érzés erősödését is elősegíti. 

Mint orgonistának, a tanítónak az a fel-
adata, hogy az instrumentális zene útján fej-
lessze a zenei ízlést s felkeltse az igazi, nemes 
templomi zene iránti fogékonyságot. Ha a tanító 
a község énekkarának a vezetője és a templom 
orgonistája egy személyben, akkor semmi ne-
hézsége nincs annak, hogy nagyobb egyházi 
ünnepek alkalmával a dalegyesiilel énekkarát 
is bevonja a templomi zenébe s ezzel annak 
tagjait még közelebb hozza a művészi zenéhez. 

Egy másik instrumentális munkaterület a ta-
nító számára a falujában megszervezett zene-
karral való foglalkozás. Ha az iskolában azt 
tapasztalja, hogy a gyermekek egy része al-
kalmas a hangszerzene tanulására s sikerül e 
téren megfelelő eredményt is elérnie, akkor 
zenekedvelő tanítványaival az iskolából való 
kikerülésük után is érdemes tovább foglalkoz-
nia. Ezeket a fiatal zenebarátokat egy kis 
zenekarban összegyűjtheti és akár könnyebb 
zenekari művek, akár az énekkart kísérő zene 
betanításával még jobban fejlesztheti zenei íz-
lésüket és a zene iránti szeretetüket, egyúttal 
pedig egy-egy hangverseny rendezésével az 
egész község zenekultúrájának emeléséhez is 
hozzájárulhat. Ha a községben néhány hivatá-
sos zenész is akad, azoknak bevonásával na-
gyobb feladatokat is meg lehet oldatni a zene-
karral. 

De gondolnia kell a tanítónak a saját zenei 
készsége és ízlése fejlesztésére is. Erre nem 
elég valamely hangszeren való játékának foly-
tonos tökéletesítése, hanem az is szükséges, 
hogy más, vele kongeniális társakkal közössen 
elégítse ki zenei vágyait. Erre legalkalmasabb 
mód, ha a szomszédos községekből összegyűjti 
tanítótársait s belőlük kis kamarazenekart 
szervez. Ez kisebb házi hangversenyeket is ren-
dezhet s így a zenei önművelés mellett a zene-
kultúra szélesebb körben való terjedésének is 
szolgálatot tehet. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

A tanító feladata a lélektani 
vizsgálatoknál 

A kizárólag lélekbúvárok által pszichológiai 
laboratóriumokban végzett tárgyi vizsgálatok-
nak sok hiányosságuk van. Ezeknek a vizsgála-
toknak eredményéről a ranító ritkán is értesül 
és azért azokat munkájánál nem is igen használ-
hatja fel. Azért szükséges, hogy a tanító maga 
is folytasson vizsgálatokat, mert ennek úgy ő 
maga, mint általában a tanítói hivatás nagy 
hasznát veheti. Egyébként is a tanító, aki is-
meri osztálya egyes tagjait, többoldalúlag és 
eredményesebben folytathatja ezeket a vizsgá-
latokat. Eredményesebben azért, mert az elért 

eredményeket munkájában fel is használhatja. 
Ezeknél a vizsgálatoknál a lélektani és peda-
gógiai tudás jelentékeny mértékben megköny-
nyíti a módszeres munka szervezetét, de a 
gyermekekkel való mindennapi foglalkozás, ma-
gukviseletének és gondolatmenetének megfigye-
lése számos olyan vizsgálati értéket jelent, ame-
lyeket a specialista egyszeri vizsgálatnál nél-
külözni kénytelen. A vizsgálat tehát akkor lesz 
teljes, ha a lélekbúvár laboratóriumi vizsgála-
tait a tanítónak az osztályban állandóan vég-
zett vizsgálatai is alátámasztják. Ezekből nyil-
vánvaló, hogy a szakemberek által végzett 
vizsgálatokat nem nélkülözhetjük, de azok 
eredménye csak akkor lesz teljes, ha azokhoz 
a tanító is hozzájárul az ő vizsgálati eredmé-
nyeivel, vagyis ha a kettő szorosan együtt-
működik. Vannak olyan kísérletek, amelyeket 
a pszichológus csak a tanító segítségével végez-
het el s akkor, ha az észrevételeket fel is jegy-
zik, a jövő tanítóit meg lehet óvni olyan bot-
lásoktól, amelyeket az elődök elkövettek. Ez 
pedig ma igen gyakori. Azért szükséges, hogy 
a tanítók által végzett ilyen vizsgálat tantervi 
cél is legyen s a tanító annak elérésére kellő-
képen előkészíttessék. Zygmunt Gryn~ 
Miesiecznik Pedagogiczny, 

1935. évi 6—7. szám. 

TUDOMÁNY,IRODALOM, MŰVÉSZET 

Szondy György dr.: A modern iskola és az 
ifjúság olvasmányai. (A tanítás problémái. 7. 
szám. Szerkeszti: Vajthó László. Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomda.) 

Sok szó esik manapság, még a szakkörökön 
kívül is, az úgynevezett cselekvő vagy mun-
káltató oktatásról, amely a gyermek testi és 
szellemi erőinek öntevékeny felhasználásával 
igyekszik a tudást megszereztetni és elmélyí-
teni. Ennek a munkamódszernek célját szol-
gálja ez a kis füzet is. Azt mutatja meg, hogy 
miként lehet, sőt miként kell az ifjúság olvas-
mányait is tervszerűen beleilleszteni a munkál-
tató oktatás menetébe. Szondy György dr. 
könyvecskéje rávilágít mindenekelőtt arra a 
veszteségre, amely abból származik, hogy a 
gyermekek nagyrésze minden irányítás nélkül 
olvas s így nemcsak egy sereg klasszikus 
munka marad előttük ismeretlen, de az olvas-
mányban rejlő jó és rossz megkülönböztetésé-
nek készségét sem szerzik meg soha. -

Ebben a füzetben Szondy György összeállí-
totta azoknak a könyveknek jegyzékét, ame-
lyeket minden gyermeknek el kellene olvasnia. 
Ezt követi azoknak a könyveknek jegyzéke, 
amelyekből a tanítás élénkítésére részleteket 
olvashatunk fel. A szerző itt nem a nép-, ha-
nem a középiskolára volt figyelemmel. Ebben 
a tekintetben a szerző munkája teljesen úttörő 
és a leghasznosabb szolgálatot fogja tenni a 
földrajz, a természetrajz és a történelem taná-
rainak kezében. Ugyanis ezeknek a szakoknak 
körébe tarlozó olvasmányokat foglalta betű-
rendbe a szerző. Ennek a betűrendbe foglalt 
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jegyzéknek segítségével lehetővé válik, hogy a 
tanár az ifjúság olvasmányait felhasználhassa 
tanítás közben. 

A csinos kiállítási! kis füzet ára: 1 P 20 fil-
lér. Kapható minden könyvkereskedésben. 

Dr. Olay Ferenc: „Kisebbségi népoktatás. 
(A Magyar Nemzeti Szövetség kiadása.) 

Dr. Olay Ferenc most közzétett tanulmányá-
val ismét egyetemes magyar érdeket szolgál, 
amikor vizsgálódás tárgyává teszi a háború 
előtti Magyarország, majd Csonka-Magyaror-
szág nemzetiségi politikáját, kisebbségi nép-
oktatásügyét, amellyel szembeállítja az utód-
államok és más európai, illetőleg tengerentúli 
ország kisebbségeinek helyzetét. Célja, hogy 
tényrbeli bizonyítékokkal igazolja annak a vád-
nak valótlanságát és tarthatatlanságát, mintha 
nemzetiségeinket valaha is elnyomtuk volna, 
vagy elnyomnánk, sőt még legelemibb jogaik-
tól, többek között az anyanyelvükön való ok-
tatás jogától is megfosztottuk volna, vagy 
megfosztanánk őket. 

Az egyes államoknak a kisebbségi népokta-
tással szemben elfoglalt különböző álláspont-
jának ismertetése után levonja a következtetést 
és megállapítja, hogy az antidemokratikusnak 
híresztelt Magyarország sokkal demekratiku-
sabb és megértőbb kisebbségeivel szemben, 
mint nagyon sok a demokrácia jelszavát hir-
dető, de cselekedeteiben ennek ellenmondó 
állam. A felsorolt adatok alapján megálla-
pítja Olay Ferenc azt is, hogy néhány észak-
európai és délamerikai államtól eltekintve, 
amely államok a kisebbségi jogokat a népok-
tatás terén is a legszabadabban értelmezik, a 
világ vezető hatalmai általában a legönzőbb 
nacionalizmus alapján állanak és kisebbsé-
geiknek a népoktatás terén is csak kivételesen 
uyujtanak módot arra, hogy népi és műveltségi 
egyéniségüket megőrizzék. Az utódálamok 
pedig, amelyeket a kisebbségi jogok tisztelet-
bentartására a nagyhatalmakkal kötött szer-
ződések kötelezik, ha jogszabályaikban itt-ott 
szabadelvűeknek látszanak is, a szerződéseket, 
sőt saját jogszabályaikat megsértve a gyakor-
latban minden lehetőt elkövetnek, hogy a nekik 
kiszolgáltatott kisebbségeket, elsősorban a ma-
gyarokat beolvasszák saját fajtájukba. 

Szívből örvendünk Olay Ferenc nagy fárad-
sággal összeállított tanulmányának, mert 
abban egyik láncszemét látjuk annak a n a g y -
szabású felvilágosító munkának, amely nélkül 
minden szerződés ellenére is megsemmisülésre 
ítélt testvéreink sorsának jobbrafordulását 
nem is remélhetjük. 

Babakönyv. BaloOhy Mária, az ismert gyer-
mekírónő nagyon érdekes, mulatságos ós okos 
mesekönyvvel ajándékozta meg kis olvasóit. Az 
Athenaeum kiadásában megjelent Babakönyv 
című könyvében változatos meséket, dalokat s 
verseket állított össze, mégpedig hónapok sze-
rint csoport? sítva, amit szerencsés gondolatnak 
tartunk, mert ily módon az olvasmányok érde-
kességét bizonyos aktualitás növeli. Augusztus-
tól augusztusig minden hónap eseményeiből a 

legjellemzőbbet választotta ki s így mesébe, 
dalba, versbe, játókba foglalja a szüret, a no-
vemberi költözködés, majd a tél, tavasz, nyár 
szépségeit, Mikulást és karácsonyt, meg a gjTer-
mekszoba ós gyermeklélek egyéb szép játékát és 
ünnepét. Meg kell dicsérnünk ezt a könyvet, 
mert benne oljran szellem szólal meg, amelyik 
hivatott arra, hogy a gyermeklélek nemesirányú 
fejlődését előmozdítsa. A meséket és verseket 
B. Radó Lili írta, a gyermek-kézimunkák készí-
tésére Undi Rózsa tanítja a gyereknépet, a dalo-
kat Hiitter Pál komponálta s az illusztrációkat, 
amelyek nagyon találóak és kedvesek, Benedek 
Kata rajzolta. A könyv külső kiállítása is na-
gyon díszes. 

T. E. Lawrence: „A bölcsesség hét pillére." 
Fordította: Schöpflin Aladár. (Révai kiadás.) 

Ritkán fogadott könyvet olyan osztatlan ér-
deklődés, mint a híres, sőt, legendáshírű Law-
rence ezredesnek ezt a kétkötetes munkáját. Az 
angol birodalom egész világra kiterjedő hatal-
mas szervezetének, az Intelligence Servicenek 
volt egyik legmarkánsabb tagja Lawrence ezrr-
des, akinek nemcsak élete és halála rejtély, de 
rejtélyes könyvének megszületése is. Egyik uta-
zása alkalmával ugyanis könyvének teljes kéz-
irata szőrén-szálán elveszett, úgy, hogy újból 
kellett mindent kezdenie, ismét meg kellelt 
írnia az egész könyvet. 

Lawrence legszemélyesebb tapasztalatai alap-
ján a világháború egyik alig ismert részletét, az 
arab felkelés történetét írja meg hatalmas mun-
kájában. Annak az arab felkelésnek történetét, 
amelynek felidézésében és sikeres lefolyásában 
saját magának oroszlánrésze volt, amely felke-
lésnek nagy része volt Törökország térdrekény-
9zerítésében s ezzel egyúttal a központi hatalmak 
frontjainak összeomlásában. 

A könyv lapjain rendkívüli élességgel elevene-
dik meg az ismeretlen Kelet, a különleges arab 
élet sajátos szokásaival és hadviselésével, de 
egyúttal szinte megdöbbentő arányokban bonta-
kozik ki előttünk a lenyűgöző angol világhata-
lom minden ellenállási kísérletet szinte óramű 
pontossággal összemorzsoló erejével. Ennek a 
világhatalomnak egyik alázatos, de tevékeny, 
minden fáradságot eltűrő és minden áldozatra 
kész szolgája volt Lawrence ezredes, akinek le-
gendás alakja hosszú századokon keresztül talán 
nemzeti hősként fog élni kelet arabjainak lel-
kében. 

,.A bölcsesség hét pillére" nemcsak elsőtől 
utolsó soráig érdekfeszítő olvasmány, de egyike 
az angol irodalom kitűnő alkotásainak is. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 
-• 

Lorenz Bayerl: Die Organisation der Volks-
schul-Oberstufe (A népiskola felső tagozatának 
szervezete). München, 1933, 87 lap. 

Mostanában, amikor a nyoleosztályú népis-
kola nálunk is homloktérben áll ós örvendetes 
fejlődésnek indult, kapóra jött ez a tanulmány, 
amelyet a müncheni egyetem bölcsészeti kara 
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Aloys Fischer és Rehm tanárok ajánlatára 
doktori disszertációként elfogadott. A szerző 
széleskörű irodalom felhasználásával részletes 
áttekintést ad azokról a főbb megoldási típu-
sokról, amelyeket az 1919 ós 1933 között levő 
időszakban a népiskola felső tagozata érdedé-
ben megkíséreltek. Bevezetőleg a probléma elvi 
részét tisztázza: az eddigi fejlődés két külön-
álló irányban mozog, hol az egységes iskola 
gondolata kerekedik felül, hol a két tagozat el-
különítésének szükségszerűsége lép előtérbe. 
Ezen kívül még egyéb nehézségek is felmerül-
tek: az iskolázás tartania, pszichológiai szem-
pontok, célkitűzések, a felső osztályoknak sta-
tisztikailag és vázlatosan szemléltetett elnép-
telenedése (mint nálunk). A következő főrész-
ben a szerző vázlatrajzok kíséretében ismerteti 
azokat a kísérleteket, amelyeket főleg a nép-
iskola felső tagozatának külső és belső szerve-
zete érdekében megvalósítottak, mégpedig a) az 
egységes iskola keretében, b) a középiskolával 
párhuzamosan, c) a felső tagozat mint átmeneti 
iskola, d) mint az iskolázás betetőzése. Ez 
utóbbi csoporthoz tartozik pl. a porosz tanító-
egyesület által 1931-ben megállapított úgyneve-
zett koblenzi egységes iskolai szervezet 13 év-
folyammal; a szász tanítóegyesületnek 10 év-
folyamot felölelő tervezete, amely a 4 alsó osz-
tály (Grundschule) fölé egy három irányban 
(nyelvi, mennyiségtan-természettudományi, tár-
sadalomtudományi) elágazó Oberschule-1 he-
lyez; Paulsen Vilmosnak 1930-ból való terve-
zete, amely a hatévfolyamú alapnépiskola fölé 
négy évfolyamos népközépiskolát helyez; a 
stuttgarti Freie Waldorf schule, amely 12 év-
folyamban fiúkat és leányokat elvezet az érett-
ségi vizsgálatig, melyre azután egy állami kö-
zépiskolában jeletkezhetnek; ez az intézet egy-
beolvasztja a nép- és a középiskolai oktatást és 
a tananyag feldolgozásában is sajátos (kor-
szakokra osztott) menetet követ, különös figyel-
met fordítva a bontakozó tehetségekre. Az 
osztrák (bécsi) iskolaszervezetben a négyosz-
tályú népiskolán az ugyancsak négyosztályú 
Hauptschule épül fel a tanulók tehetsége 
szerint két ágazatban (A, V), a tantervi-
leg a középiskola alsó osztályaihoz simulva. 
A szerző még egyéb megoldásokat is ismertet 
(Lübeck, Dresden, Saarbrücken, Hamburg, 
Breslau), majd behatóan elemezi a belső iskola-
szervezetre irányuló reformtörekvéseket: az 
úgynevezett Gesamtunterricht különböző vál-
fajait, a tanfolyamok és a munkatempó figye-
lembevételével folyó csoporttanítást: megannyi 
buzgó kísérletet, amelyek a tanítás sikerének 
fokozására irányulnak és a valóságnak rend-
kívül tarka kópét tárják elénk. A füzet 3. fő-
része az előzményekből levonható tanulságokat 
foglalja magában. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint a népiskola felső tagozatát az elméleti és 
gyakorlati rátermettség figyelembevételével a 
hivatásra előkészítő iskolákkal (Berufsschule) 
kell szerves kapcsolatba hozni és megfelelő jo-
gosításokkal felruházni. Célja: testi és lelki be-
illesztése az ifjúságnak a népközösségbe és en-
nek érdekében kifejtendő derék munkára. Az 

egyes tantárgyak anyagának és a követendő 
módszer követelményeinek vázolása után a 
szerző külön fejezetben foglalkozik azzal a kér-
déssel, vájjon a felsőbb tagozatban is osztály-
tanító vagy szaktanító működjék? Szerinte 
előbb-utóbb, bár bizonyos megszorításokkal, az 
utóbbi fog tért nyerni, a tanításnak zöme reá 
fog hárulni. Ha nem is a tanítóképzésben, de 
lehetőleg az alkalmazásban, beosztásban figye-
lemmel kellene lenni a tanítónak az illető élet-
korokkal kapcsolatos ismeretbeli és pszicho-
lógiai készségére (bizonyos szelekció tárgyi 
szempontok szerint), ami mindkét érdekelt té-
nyezőnek és rajtuk keresztül az iskolázásnak 
válnék előnyére. 

A magunk részéről e tanulmányból a követ-
kező tanulságokat vonnók le: 1. A felső tago-
zat külső és belső szervezése dolgában még Né-
metországban sem alakult ki egységes felfogás. 
2. A még folyamatban levő kísérletezésből 
máris néhány egymástól eltérő típus bontako-
zik ki, amelyeknek életrevalóságát a különböző 
társadalmi és gazdasági viszonyok adta célki-
tűzések támasztják alá. 3. Honi viszonyainknak 
legjobban olyan egységes szervezet felelne 
meg, amely az alsó tagozat adta művelődést a 
felső tagozatban mintegy koncentrikusan ki-
egészítené és a helyi viszonyoknak megfelelően 
gazdasági vagy ipari elemekkel kibővítené. 
Nyolcosztályú népiskolára nálunk elsősorban 
olyan helyeken van szükség, ahol polgári is-
kola nem áll rendelkezésre, mert félő, hogy 
a kettő egymás mellett mindegyiknek önálló 
érvényesülését csak hátráltatná. kf. 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Külön zsidóiskolák Németországban. 
A birodalmi közoktatásügyi miniszternek 

rendelete értelmében 1936 húsvétján valamennyi 
német iskolában életbe lép a fajok szerint való 
teljes elkülönítés (vollständige Rassentren-
nung). Zsidó tanulók nem látogathatnak magán-
iskolákat, hanem számukra nyilvános népisko-
lák szervezendők, mégpedig minden községben 
vagy körzetben, ahol legalább 20 tanuló vár 
rendes iskolázásra. A szükséghez képest ezek 
az iskolák részben vagy egészben osztottak 
lehetnek. E rendelet intézkedései nem vonat-
koznak az úgynevezett negyedzsidókra (Viertel-
juden), vagyis azokra, akiknek csak egyik 
nagyszülője volt zsidó vallású. 

A francia vasutak az iskolai kirándulások 
szolgálatában. 

A francia Északi Vasúttársaság életrevaló 
újítást vezetett be: a mérsékelt díjú csütörtöki 
iskolai kirándulásokat, amelyeken 500—700 gyer-
mek vehet részt vonatonként. Az összekapcsolt 
kocsikból álló vonatokon teljesen szabad a 
közlekedés, a tanulók mintegy 80 kocsiszakasz-
ban helyezkednek el s a legelső kocsiszakasz-
ban foglal helyet a vezető tanár vagy7 tanító, 
aki előtt mikrofon áll s akinek szavait mindé-
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gyik koesiszakaszban egy-egy megafon teszi 
hallhatóvá. Ekként a kirándulás vezetőjének 
módjában áll, hogy az útközben nyíló látni-
valókra: természeti szépségekre, művészi és 
ipari alkotásokra, helységekre és történelmi 
emlékekre felhívja növendékeinek figyelmét, 
magyarázatokat és utasításokat adjon. 

Egyelőre csak Párizsból s csupán 50—100 kilo-
méteres körzetben közlekednek ily kiránduló-
vonatok, de az elért sikeren felbuzdulva, a 
vasúttársaság máris tervbe vette a körzet ki-
szélesítését, miáltal távolabbi látványosságok: 
kereskedelmi és halászati kikötők, bányák, 
óriási üzemek fölkeresése is lehetővé válik. Az 
új vállalkozás népszerűsége folyvást növekszik 
s ezzel karöltve a részvételi díj egyre csökken. 
(A genfi Nemzetközi Nevelésügyi Iroda köz-
lése.) 

Az olasz elemi iskolai tanulók hazájukért. 
Abból a bámulatos áldozatkészségből, amely-

lyel a fasiszta Itália egész lakossága összefog 
ezekben a sorsdöntő időkben a szembeszegezett 
„szankciók" következményeinek elhárítására és 
a nemzet jogos aspirációinak ki küzdésére, a ma 
még az elemi iskola padjaiban ülő jövendő pol-
gárok is kiveszik a részüket a maguk tehetsé-
géhez képest. Ezek a kis olaszok, tanítóik biz-
tatására, szabad idejükben összekeresik és be-
szolgáltatják a talált ócskavasat és vas- meg 
fémtörmeíékeket, hogy ezekből is készülhesse-
nek hadieszközök. Megértve továbbá a fűtő-
anyagokkal való takarékoskodáshoz fűződő 
nagyfontosságú nemzeti érdekeket, számos is-
kola tanulói maguk kérték az iskolaépületben a 
fűtés mellőzését, amely nélkül — úgy gondol-
ják — ellehetnek kellő öltözködés mellett. 

Már a kisgyermekek is mindenütt tudatában 
vannak — nevelőik felvilágosító szavai nyo-
mán — annak, hogy a haza érdekében minden 
fölösleges igényükről, minden, csak nyalánk-
ságra és fényűzésre való cikkről le kell mon-
dán iok és csupán 'csak a szükséges táplálékra 
szorítkozniok. Szóval ezek a kis fiúcskák és 
leánykák is át vannak hatva a fogyasztás te-
rén ma minden olaszt kötelező önfegyelmezés 
fontosságáról. Ök is figyelemmel vannak arra 
a jelszóra, hogy csakis hazai termékeket ve-
gyenek és ha külföldit kell, akkor bojkottálják 
a „szankeionista" államok készítményeit és 
áruit. 

A hazafias felbuzdulás megható esete egy 
salernói tanító kisfiáé, aki szülei tudtán kívül 
levélben fordult Mussolinihoz, arra kérve a 
Ducet, soroztassa őt be az Afrikába induló se-
regbe. Mussolini megdicsérte válaszában az 
elemi iskolás fiúcska nemes ajánlkozását, de 
természetesen nem teljesítette a 9 éves gyermek 
kérését. A fiúcska, Antonio Gonsales, azonban 
nem elégedett meg a Duce elismerésével, ha-
nem, hogy szándékát mégis keresztülvigye, Ná-
polyba ment és ott egy Massauába induló ha-
jóra lopódzott. De még a hajó indulása előtt 
felfedezték a fiúcska rejtekhelyét és vissza-
kísérték a gyermeket a szülői házba. 

A „fasiszta szombat" intézménye, illetve a 
szombat délelőttől hétfő reggelig tartó, a ba-

lillaképzésre és pihenésre szánt idő is hozzá 
fog járulni az Olaszországban az egész vonalon 
elrendelt legmesszebbmenő takarékosság elvé-
nek keresztülviteléhez a fűtés és világítás kor-
látozása révén. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

Az állami tanítók és óvónők közgyűlése. Kö-
zel hatezer állami tanító és óvónő képviselete 
tartotta közgyűlését november 16-án a Tanítók 
Ferenc József Házában. Megjelentek: A köz-
oktatási miniszter képviseletében dr. Boreczky 
Elemér miniszteri osztálytanácsos, Drozdy 
Gyula, a Néptanítók Lapja főszerkesztője, a 
Tanfelügyelők Országos Egyesülete képviseleté-
ben Kehrer Károly tanügyi főtanácsos, Angyal 
János és Csontai Győző tanügyi titkárok. Az 
Egyetemes Tanítószövetséget Berkényi Károly 
elnök képviselte. 

Galla Endre elnöki megnyitójában rámutatott 
az egész magyar tanítóságot foglalkoztató kér-
désekre. Elsőbbségi jogot kérnek a tanító-gyer-
mekek tanítói pályán való elhelyezésénél. Nehéz: 
gondja a tanítóságnak gyermekeik neveltetése. 
A falvakban, tanyákon működő tanítók, óvónők 
kénytelenek gyermekeiket internátusba adni. 
Fizetésük nem elég az internátusi tartásdíjak 
kiegyenlítésére. Internátusok sürgős létesítésére 
és megnyitására van szükség, ahol nagycsaládú 
tanítók gyermekeiket mérsékelt díjazás mellett 
elhelyezhetik. Nincs az állami tanítóság gyer-
mekei részére árvaház. Ennek felállításával is 
foglalkozni kell. 

Boreczky Elemér miniszteri kiküldött bejelen-
tette, hogy a kultuszminiszter foglalkozik a taní-
tói és óvónői sérelmek megoldásának tervével. 
A következő költségvetési évben 300 helyettes-
tanítót szándékozik segédtanítóvá kinevezni. A 
kultuszminiszter kiküldöttjének ezt a bejelenté-
sét nagy elismeréssel fogadta a közgyűlés. 

Bartos József pestszenterzsébeti igazgató az 
iskolafelügyelettel foglalkozott előadásában. Ki-
fejezésre juttatta azt, hogyT ettől az új rendszer-
től mit vár a tanítóság. Kerék Péter főtitkári 
jelentésében a helyettes-tanítók, iskolafelügyelet, 
a VII. fizetési osztály, a nyolcoszlályú nép-
iskola, a magasabbrendű tanítóképzés kérdésé-
vel és alapszabályszerű ügyekkel foglalkozott. 

A felszólalók rámutattak a helyettes-tanítók 
problémájára. Azt kívánják, hogy az óvónők 
részére nyittassék meg a VIII. fizetési osztály. 
Az állandó önművelés, nyugodt lelkiállapot, 
mely ennek a munkának alapfeltétele, anyagia-
kon fordul meg. A tanítói ma már nemcsak nap-
számosa a nemzetnek, hanem anyagi, erkölcsi 
és szellemi kincstartója is. A bekövetkezett drá-
gasággal kapcsolatban azt kérik, hogy vagy tör-
jék le a drágaságot, vagy emeljék a fizetéseket 
az árindex mértékéig. Foglalkoztak az Egyete-
mes Tanítószövetség Munkatervével. Elhatároz-
ták, hogy azt teljes egészében magukévá teszik. 
Ennek érdekében és ennek alapján szorosan 
együttműködnek az Egyetemes Tanítószövetség 
elnökségével. A januárban Budapesten felállí-
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tandó Szabadegyetem előadásaira máris számo-
san jelentkeztek. Csibor János a pénztári álla-
potról és az állami tanítók és óvónők Jóléti 
Alapjáról tette meg jelentését. Rossmann Fe-
renc a számvizsgáló-bizottság jelentését ismer-
tette. Elhatározták, hogy 1936-ban az egyesület 
40 éves fennállásának fordulóján ünnepi tag-
gyűlést tartanak. Az előkészítéssel, rendezéssel 
az elnökséget bízták meg. Kimondták, hogy a 
jubileumi közgyűlésen megalakítják az Állami 
Tanítók és óvónők Segély-Alapját. A Himnusz 
eléneklése után oszlott szét az állami tanítók és 
óvónők parlamentje. 

Magyar Paedagogiai Társaság. A november 
16-án Friml Aladár dr. főigazgató elnöklésével 
megtartott rendes felolvasó ülésen nagyszámú 
előkelő közönség jelent meg, amelynek soraiban 
láttuk többek közt Jalsoviczky Károly dr. mi-
niszteri osztályfőnököt és Fülei-Szántó Endre 
dr. miniszteri tanácsost. Elsőuek vitéz Nagy 
Iván dr. miniszteri titkár Nemzetközi kulturá-
lis egyezményeink címmel tartott székfoglaló 
előadást. Bevezetőjében utalt azokra a törek-
vésekre, amelyek életre hívták a Nemzetek Szö-
Aretsége kebelében a Szellemi Együttműködés 
Nemzetközi Bizottságát. Ez a szervezet igen 
eredményes munkásságot fejt ki abban a tekin-
tetben, hogy kulturális területen közelebb 
hozza egymáshoz a népeket. E bizottság álta-
lános irányú megállapodásain kívül azonban 
szükség van arra is, hogy a nemzetek a közöt-
tük levő történelmi vagy egyéb érzelmi kap-
csolatok, esetleg érdekek alapján külön is sza-
bályozzák kulturális érintkezéseik irányát. 
A gazdasági megegyezések mellett így került 
sor kulturális egyezmények kötésére is, mint 
ahogy Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter 
mondta legutóbb a varsói Magyar Intézet meg-
nyitásán, hogy a spirituális erők előtérbe nyo-
mulása követeli a közművelődési téren való 
nemzetközi kapcsolatok minél szélesebb kiépí-
tését is. Előadó azután ismertette az egyes or-
szágokkal kötött kulturális egyezmények tör-
ténelmi kiinduló pontjait és rámutatott azokra 
a kiemelkedő rendelkezésekre, amelyek Auszt-
ria, Olaszország, Németország és Lengyelor-
szág felé az egyezmények útján határozottabb 
alapokra fektetik a jövőben az illető országok-
kal való közművelődési kapcsolatainkat. A nagy 
tetszéssel fogadott felolvasás után az elnök el-
ismerő szavak kíséretében adta át az előadónak 
a rendes tagságról szóló oklevelet. 

Ezután Csóka Z. Lajos pannonhalmi főiskolai 
tanár Kollár Ádám pedagógiája és a Ratio 
Educationis címen olvasott fel. Az előadó a 
korábbi felfogással szemben azt bizonyította, 
hogy a Ratio Educationis tulajdonképeni szer-
zője Kollár Ádám, Terstyánszky Dániel nem 
önállóan dolgozott, hanem legjobb barátjának, 
Kollárnak utasításai szerint annak pedagógiai 
rendszerét öntötte a Ratio Educationis formá-
jába. Ennek a feltevésének legfőbb bizonyítéka 
az, hogy Kollárnak — az előadó által felfede-
zett — tantervi előírásai szinte teljes egészük-
ben megjelennek a Ratio Educationisban is. 
Nemcsak a tantervi részek, hanem a rendtar-

tásba tartozó fejezetek azonos módon találha-
tók meg mindkét tantervben. Ez a tény pedig 
alig magyarázható másként, minthogy Ters-
tyánszky neve alatt tulajdonképen Kollár 
Ádám alkotta meg, dolgozta ki a magyar pe-
dagógiának ezt a kiváló termékét. 

A tetszéssel fogadott előadás és az elnök kö-
szönő szavai után az érdekes ülés végetért. 

A Békésmegyei Általános Tanító Egyesület 
gyomai járásköre november hó 4-én tartotta 
alakuló közgyűlését Endrődön. A gyűlésen meg-
jelent Ringbauer Károly tanügyi tanácsos, a 
békésvármegyei tankerület vezetője, Csernus 
Mihály apátplébános, Harsányi László endrődi 
főjegyző, az endrődi rk. polg. iskola tanártestü-
lete. 

Karsai István egyesületi elnök ismertette az 
egyesülés célját és fontosságát. Buzdító szavaira 
a járás tanítósága elhatározta a gyomai járás-
köri tanítóegyesület megalakítását. Elnökéül 
Orbók József endrődi rk. igazgató-tanítót, al-
elnökül Szőke Ferenc gyomai ref. és Mohácsi 
János gyomai rk. igazgató-tanítókat választotta 
meg. Áz egyesület jegyzői Lesniczky István 
endrődi községi és Paróczay Gergelyr endrődi 
rk. tanító.k lettek. Pénztáros fíencze József end-
rődi rk. kántortanító; járásköri kiküldöttek: 
Hajdú Béla gyomai ref., Kruchió Mihály gyo-
mai községi tanítók és Lesniczky József endrődi 
rk. igazgató-tanító. A gyűlésen Fehérváry Fe-
renc endrődi rk. tanító tartalmas felolvasást, 
Kovács Mátyás endrődi rk. tanító szépen felépí-
tett mintatanítást tartottak. 

A „Lengyeltóti Járási Tanító-Egyesület" folyó 
évi november hó 14-én tartotta évi rendes köz-
gyűlését, amelyen Karácsonyi Kornél járás-
köri elnök megnyitó beszéde után Berkényi 
Károly, a Magyar Tanítók Országos Szövetsé-
gének elnöke, igen értékes előadást tartott a 
Szövetség munkatervéről. Galla Endre, az Ál-
lami Tanítók és óvónők Országos Egyesületé-
nek elnöke, behatóan foglalkozott a szakfel-
ügyelet kérdésével. Toller Pia lengyeltóti irgal-
mas-nővér élvezetes tanítást mutatott be a 
„Tátrák vidéke" címen. Kiss László lengyeltóti 
polgári iskolai tanár előadást tartott a cserké-
szetről. 

Szatinár-Ugocsa-Bereg vármegye Általános 
Tanítóegyesülete november hó 7-én tartotta évi 
közgyűlését Mátészalkán, melyet pedagógiai 
szeminárium előzött meg. A szemináriumot 
dr. Piacsek Rezső kir. tanfelügyelő vezette. 
Gáli János vásárosnaményi áll. isk. igazgató-
tanító tartott éitekezést „Miként tanítsunk a 
III. osztály beszédértelemgyakorlati anyagából 
a földrajzi anyagot és miként dolgozzuk fel a 
IV. osztály beszédértelemgyakorlat körében a 
történelmi anyagot" címen. Az értekezéssel kap-
csolatban gyakorlati tanítást mutatott a III. 
osztályban Berki Julianna mátészalkai községi 
tanítónő, a IV. osztályban pedig Oláh Sándor 
vásárosnaményi áll. tanító. Fodor Jenő dr. Imre 
Sándor A családi nevelés c. könyvét ismertette. 

Szeminárium után évi közgyűlés volt, melyen 
Pap Ignác egyesületi elnök megnyitó beszédé-
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ben ismertette a magyar tanítóság jelenlegi 
helyzetét, törekvéseit és az elért eredményeket. 
Majd II. Rákóczi Ferencről emlékezett meg. 
Gáli János főtitkár beszámolt az egyesület évi 
működéséről. Losonczy József javaslata alap-
ján tárgyalta a közgyűlés a hátralékos tagdíjak 
befizetésének módozatait. A tisztújítás során a 
régi tisztikart tisztelte meg bizalmával a köz-
gyűlés. 

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
november 14-én Budapesten, a Tanítók Házában 
tartotta évi közgyűlését. Somogyi Béla elnök 
nagy tetszéstkeltő megnyitója után Kapi Béla 
mélyenszántó gondolatokban gazdag beszédben 
magasztalta a tanító lélekformáló munkáját. 
Rákos István, kir. tanácsos az Eötvös Alap 
nevében, Moldoványi Gábor az Országos Taní-
tószövetség nevében köszöntötte a közgyűlést. 
Vitéz Szügyi Károly főtitkár jelentésében a 
tanítóság nehéz helyzetét vázolta. Kuszák Ist-
ván a nyolcosztályú népiskola gyakorlati mun-
kájáról tartott értékes előadást. Roziondai Ká-
roly tanítóképző intézeti tanár .,Falumunka és 
tanítóság" címmel elvásott fel. 

A közgyűlés örömmel vette tudomásul az 
egyesület hivatalos lapjáról, az „Evangélikus 
Népiskoláról" szóló jelentést s elismerő hálával 
illette Somogyi Béla elnök-szerkesztőt és Ki-
szely János pénztáros-kiadót. Az egyesület 
felállította a tagjainak egyéni ügyeit is intéző 
„Evangélikus Népiskola" budapesti irodáját. 
Vezetésével Királyfalvi Gusztáv egyesületi 
jegyzőt bízta meg. (Cím: I., Bécsikapu-tér 9.) 

H Í R E K 

A legcsinosabb balatonmenti népiskolák 

A Balatoni Intéző Bizottság átérezve annak 
nagy jelentőségét, hogy idegenforgalmi s ezen 
át nemzeti szempontból mit jelent a balaton-
melléki népiskolák épületeinek és környezeté-
nek csinossága, azért a legcsinosabb iskolák 
tanítóinak jutalmazására hat 50 pengős juta-
lomdíjat tűzött ki. A pályázaton a zala-, so-
mogy- és veszprémvármegyei balatonmclléki 
népiskolák, vehettek részt. 

A pályázat határideje folyó évi szeptember 
hó 15-én járt le, mely időpontig a három vár-
megye kir. tanfelügyelője fel is terjesztette a 
pályázóknak fényképekkel illusztrált kérvé-
nyét. 

A pályázatokat a Balatoni Intéző Bizottság 
és a kultuszminisztérium kebeléből alakult 
bírálóbizottság részint kiszállás, részint fény-
képek alapján vizsgálta felül, melynek alapján 
a következő tanítókat részesítette 50—50 pengő 
jutalomban: Nagy Károly balatonkenesei kán-
tortanítót, hvsits Gyula keszthelyi községi isk. 
igazgató-tanítót, Balla Géza siófoki ref. tanítót, 
Vesztergál János bábonymegyeri róm. kat. ta-
nítót, Hoffmann Lajos balatonmáriafürdői áll. 
tanítót és Biczó Károly salföld-ábrahámhegyi 
róm. kat. tanítót. 

A bírálóbizottság Peinhoff er József balaton-
szemesi kántortanítót és a lengyeltóti róm. kat. 
leányiskola iskolaszékét dicséretben részesítette. 

A kultuszminiszter rádió-előadása. Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter de-
cember hó 8-án, a Rádió tízéves jubileuma al-
kalmából, kultúrhistóriai előadást tart a rádió-
bán. Kultuszminiszterünk előadását a magyar 
közélet nagy érdeklődéssel várja. 

Lengyel tanügyi lap a Néptanítók Lapjáról. 
A „Miesiecznik Pedagógiczny" című lengyel 
tanügyi lap igen részletesen foglalkozik a Nép-
tanítók Lapja számaival s felsorolja mindazo-
kat a lengyel vonatkozású cikkeket és kivona-
tokat, amelyek lapunkban megjelentek. A többi 
lengyel tanügyi lapok is mindgyakrabban fog-
lalkoznak a Néptanítók Lapjával s kiemelik 
annak magas pedagógiai színvonalát. 

Gárdonyi-emlékünnep, Az Országos Gárdonyi Társa-
ság most tartotta meg Gárdonyi Géza halálozási év-
fordulója alkalmából a hagyományos Gárdonyi-emlék-
ünnepet Simon Lajos elnöklete alatt, a Pátria Magyar 
írók Clubjában, melyet az elnök „Gárdonyi a mai idők 
tükrében" című bevezetőjével nyitott meg. Drozdy 
Gyula ünnepi beszédében Gárdonyinak a Feszty-család-
dal való kapcsolatát ismertette igen magas színvonalú 
előadásban. Thomé József költeményét Izsó Rezső 
előadóművész szavalta el. Gárdonyi Gézának „Statá-
rium a másvilágon" című időszerű elbeszélését Kovách 
Ferenc olvasta fel. Váyhy Panni színművésznő nemes 
művészettel Gárdonyi költeményeiből szavalt. I'etry 
Kató, a m. kir. Operaház tagja Homonnay Lajosnak 
Gárdonyi verseire szerzett dalokat adott elő. Dr, Felkay 
Ferenc székesfővárosi tanügyi tanácsnok kiosztotta az 
ezidei Gárdonyi-jutalomdíjat, melyet dr. Maróthy Jenő 
főv. polg. isk. tanár, író és Ekamp Nándor főv. elemi 
isk. felügyelő kaptak. Este a Pátria Clubban ünnepi 
vacsora volt az újonnan beválasztott tagok tiszteletére, 
melyen a Gárdonyi-serleggel az ünnepi beszédet Heyy-
aljay Kiss Géza mondta. A Gárdonyi Társaság folyó évi 
december 7-én Liszt Ferenc-ünnepélyt tart, melyen ki-
váló műsorral fognak szerepelni a főváros nevesebb 
írói és művészei. 

A sazdatartozások rendezésének ismertetése. 
Lapunk mai számának sárga mellékletén nép-
művelési mintaelőadás-anyagot közlünk, amely-
ben a m. kir. minisztérium 10.000/1935. M. E. 
számú rendeletét ismertetjük a gazdatartozá-
sok rendezéséről. Maga a rendelet a Budapesti 
Közlöny 1935 október 12-i számában jelent 
meg. 

Nyugalomba vonuló tanító ünneplése Október 20-án 
ünnepelte Abony község lakossága Szűcs István elemi 
iskolai igazgatót 40 évi szolgálat után történt nyuga-
lomba vonulása alkalmával. A Szent Imre Kultúrház 
dísztermét zsúfolásig megtöltő barátok és tisztelők 
előtt a róm. kat. hitközség tanítóbarát elnöke, Kovács 
József esperes-plébános, c. kanonok beszédében mél-
tatta a sokoldalú, fáradhatatlan szorgalmú pedagógust. 
A népes róm. kat. tantestület ragaszkodó üdvözletét 
Varga László új igazgató tolmácsolta. Ezután sorra 
búcsúztak a jelenlegi és volt tanítványok, az iskolák 
tantestületei, a ref. hitközség, a község elöljárósága, 
körök, egyesületek. Az ünnepelt könnyekig meghatva 
köszönte meg a ragaszkodás megnyilatkozását. A nyu-
galomba vonuló igazgatót a váci egyházmegyei főható-
ság, valamint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
is dicsérő okirattal tüntette ki. 
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Közös pohár és szellőztetés a falusi iskolák 
ban. Az egyik napilapban a következőket ol 
vassuk: „A falusi iskolákban a tanulók közös 
pohárból isznak, amellyel közös vödörből merí-
tenek. A legnagyobb gondatlanság ez, mert hi-
szen a közös pohár és víz a legveszedelmesebb 
melegágya a járványos betegségeknek, a tüdő-
vésznek, kanyarónak, vörhenynek. Könnyű volna 
megakadályozni a fertőzést azzal, ha a vizes-
vödörre könnyen kezelhető, könyökalakú réz-
csapot szereltetnének föl, amelyet a legkisebb 
gyermek is elfordíthat, hogy vízhez jusson. A 
víztartó-edénynek könnyen tisztíthatónak is kel-
lene lennie, elég nagy nyílással ahhoz, hogy a 
mosó kéz a belsejébe férkőzhessék. Az is hely-
telen módszer, ahogyan a falusi iskolákban a jó 
levegőről gondoskodnak. Ablakot vagy ajtót 
nyitnak, aminek következtében az ablaknál vagy 
ajtónál ülő tanulók könnyen meghűlhetnek. 
Ezen is könnyen lehetne segíteni oly módon, 
hogy a terem mennyezetén csapóajtót vágatná-
nak a tanító asztalának közelében s a zsinórral 
szabályozható nyílás állandó szellőztetést bizto-
sítana. A fertőző betegségek elkerülésén kívül 
nzt a célt is szolgálnák ezek az újítások, hogy a 
:>;yermek már az iskolában megtanulná legdrá-
gább kincsünknek, az egészségünknek a meg-
védését. {Egy orvos.)" 

A Közművelődési Rádió Előadássorozat decemberi 
műsora. Minden vasárnap délután Vi5 órakor Budapest 
I. állomásán a következő előadások hallhatók: decem-
ber hó 1-én dr. Kósa Kálmán min. tanácsos Iskola-
felügyeletünk reformja című előadásában visszatekint 
Mária Terézia koráig és a Ratio Educationistól kezdve 
bemutatja mikénl fejlődött a magyar iskolák szerve-
zete az idők folyamán és ágazott szét azoknak fel-
ügyelete és adminisztrációja annyira, hogy már ha-
laszthatatlan lett egységes felügyelet alá vonásuk, me-
lyet az 1935. évi VI. törvénycikkben Hóman Bálint 
jelenlegi kultuszminiszter teremtett meg. December 
8-án, a rádió tízéves jubileuma alkalmából, maga 
Hóman Bálint kultuszminiszter, a magyarság történet-
írója ül a mikrofon elé s tart nagyérdekű kultúr-
históriai előadást a Közművelődési Előadássorozat 

Ealatonmáriafürdői állami elemi iskola. 

közönségének. December 15-én a müveit emberről fog 
beszélni dr. Halasy-Nagy József egyetemi tanár, ki elő-
ször magára a szóra, a „mü"-re hívja fel a figyelmet, 
mely mutatja, hogy a belőle származó műveltség nem 
természeti adottság, hanem céltudatos akarás, belső 
lelki alkotás. A műveltség a korok különböző eszmé-
nyei szerint tartalmában változhatik, továbbá nemcsak 
az ember értelmét, hanem érzelmi világát is formálja 
és így különböző hatásokat fejt ki, de egyben mindig 
változatlan, hogy a magasabb hivatás gondolatát igye-
kezik uralkodóvá tenni az emberben. December 22-én 
Kexa Dezső főlevélláros az elnemzetietlenedett XVIII. 
századot mutatja be Gvadónyi Peleskei nótáriusáról 
szóló előadásában, mikor németül vagy latinul beszél-
tek, idegen szokások, viseletek honosodtak meg. Szinte 
fordulópontot jelent Gvadányi költeménye, melyben 
Zajtay István régi vágású, jó magyar nótárius viszon-
tagságos pest-budai utazásában egészséges magyar hu-
morral gúnyolja ki az idegen módit. Ez a költemény 

T A l t G I I K A P T Á R . 

December hónap első felére. 
I)ec. 1. (1893.) Benedek Elek szerkesztésében meg-

jelenik a „Nemzeti Iskola" c. tanügypolitikai 
hetilap. 

Dec. 3. (1843.) Született Vargyas Endre pedagógus, 
Győr vm. tanfelügyelője és szakíró. 

Dec. 4. (1924.) Meghalt Szalay László v. vallás- és 
közoktatásügyi államtitkár. 

Dec. 5. (1829.) Született Caton János hírneves ame-
rikai pedagógus, ö képviselte az Unió iskola-
ügyeit a philadelphiai (1876) és a neworleansi 
(1885) kiállításokon és elnökölt a pedagógiai 
kongresszuson. 

Dee. 6. (1856.) Született Ember János pedagógus, tan-
felügyelő, szakíró. 

Dec. 8. (1805.) Született Hill Mór német siketnéma 
tanító, ki műveiben a beszédre való tanítás 
elvét hirdeti. 
(1489.) Született Hayden Sebald német nép-
tanító és pedagógiai író, kinek több müve 
magyar fordításban is megjelent. 

Dec. 9. (1891.) Meghalt Kacskovics Lajos pedagógus 
és gazdasági író, a kertészeti egylet titkára, 
a „Kertészeti Füzetek" szerkesztője. Leghíre-
sebb alkotásai: Közlemények a kisdedóvás és 
nevelés köréből, Kisdedóvásról. 

Dec. 11. (1888.) Csáktornyán a június 7-én megkezdett 
tanítóképző-intézet építését befejezik és az 
iskolát átadják rendeltetésének. 

Dec. 13. (1882.) Meghalt Vali Ferenc pedagógus, pápai 
tanító, ugyanott a főiskolában a neveléstan 
és természettudomány tanára, a szegény ta-
nulók valóságos atyja. 
(1926.) A kalocsai rk. tanárképző főiskola 
50 éves jubileumát ünnepli. 

Dec. 15. (1851.) Született Brocskó Lajos pedagógus, a 
budapesti prot. árvaház igazgatója. 
(1932.) Petri Pál államtitkár a képviselőház-
ban bejelenti, hogy 400.000 pengős segítséget 
kapnak a felekezeti tanítók. 
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nem maradt hatás nélkül, kedvence lett a népnek és 
derűs humora, közvetlensége máig sem fakult meg. 
Az arany útját ismerteti a bányától a jegybankit/ Horn 
József lanárképző-intézeti igazgató december 29-én 
tartandó előadásában. Beszél arról, hogy a történelem-
előtti ember már bányászta, mosta az aranyat, majd 
a rómaiak hogy aknázták ki Hispánia és Erdély bá-
nyáit, hogy igyekeztek a középkor alkimistái aranyat 
csinálni és Amerika felfedezése után hogy szaporodott 
meg a világ aranykészlete. Azután áttér arra, hogy mi-
ként került az arany újból a föld alá, a jegybankok 
páncélpincéibe, mint féltett kincs, melyen alapszik a 
nemzetek gazdasági berendezkedése és hogyan kerül 
forgalomba mégis a helyette kibocsátott utalványok, 
bankók útján. 

Rokonnépek napja Finnországban. A háború 
után Finnországban bevezetett finn-ugor test-
vériség napját Helsinkiben az idén nagy fény-
nyel ünnepelték meg. A finn zeneakadémia 
nagytermében tartott ünnepség vezérszónoka, 
a képviselőház elnöke volt, míg a kormányt 
Jutila földművelésügyi miniszter képviselte. 
Az ünnepségen Magyarország üdvözletét Kiss 
Sándor követünk tolmácsolta. Különös érde-
kességet adott az ünnepnek, hogy Észtország 
fővárosából, Tallinból kilencven tagú énekkar 
vett részt. A finn egyetemi hallgatók külön tar-
tották meg néprokonsági ünnepüket, amelyen 
Lönnroth Eric egyetemi tanár lendületes be-
szédben emlékezett meg a magyarság szenve-
déseiről a trianoni béke következtében. Az 
egyetemi énekkarok magyar dalokat adtak 
elő, majd az egyetemi hallgatók egy csoportja 
magyar, észt, liv és finn népies táncokat mu-
tatott be. Rauma városában az összes iskolák 
és kulturális egyesületek közösen tartották 
meg a rokonnépek napját, amelyen Kuokka-
nen népfőiskolai igazgató megrázó szavakkal 
ecsetelte a trianoni magyarság súlyos helyze-
tét. A tanítóképző intézet szavalókórusa finnül 
és magyarul elmondta a magyar Hiszekegy-et, 
amelyet a közönség állva hallgatott végig. Az 
ünnepi előadást Weöres Gyula dr., a helsinkii 
egyetem Magyar Intézetének igazgatója tar-
totta 11. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról. 

Tanítóképző-intézetek műsoros cstélye. A budapesti 
tanító-, tanítónő- és óvónőképző-intézetek 1935 decem-
ber 7-én délután 5 órakor a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében a Tanárok Háza és néhai Quint József 
tanítóképző-intézeti főigazgató iratainak kiadása javára 
műsoros Magyar Estet rendeznek. (Belépődíj 1—3 P. 
Jegyek az estét rendező intézetekben és előadás előtt 
a főiskolán kaphatók.) Műsor: 1. Az állami óvónő-
képző-intézet énekkara. 2. Boznik Ilona VII. ker. áll. 
tanítónőképző-intézeti növendék szavalata. 3. A Szent 
Orsolya-rendi tanítónöképző-intézet énekkara. 4. Nagy 
Anna r. k. óvónőképző-intézeti tanár hegedűszólója. 
5. A r. k. óvónőképző-intézet zenekara, (5. A Ranolder-
intézet tanítónőképzőjének énekkara. 7. Zongoraszám. 
(Két zongorán 8 kézre.) 8. A VII. ker. áll. tanítónő-
képző-intézet növendékeinek énekes játéka. Szünet, 
í). Az Angolkisasszonyok tanítónőképzőjének énekkara. 
10. Tóth Ida, az Angolkisasszonyok tanítónőképző-
intézete növendékének cimbalom játéka. 11. A II. ker. 
áll. tanítónőképző-intézet énekkara. 12. a II. ker. áll. 
tanítónőképző-intézet és az 1. ker. áll. tanítóképző-
intézet vegyeskara. 13. Az I. ker. áll. tanítóképző-
intézet férfikara. 14. Kulcsár Irma VII. ker. áll. tanító-
nőképzőintézeti növendék énekszáma. 15. A Salvator-

intézet lanítónőképzőjének énekkara. 16. A Salvator-
intézet tanítónőképzőjének és gyakorlóiskolájának 
tánc-bemutatója. 

Az Eniericana ünnepi Nagykáptalanja. Ma-
gyarország egyik legnagyobb ifjúsági egyesü-
lete, az Eniericana, folyó évi november hó 10-én 
Nagykáptalant tartott az egyesület fennállásá-
nak 15-ik évfordulója alkalmából. Az ünnepély 
istentisztelettel vette kezdetét a Szent István 
Bazilikában, ahonnan az emericánás ifjak kor-
porációkba csoportosulva, díszes menetben vo-
nultak fel a fővárosi vigadóban tartott ünnepi 
gyűlésre. Az ünnepélyen jelen voltak József 
Ferenc királyi herceg és felesége, Anna királyi 
hercegnő, továbbá Breyer István győri püspök, 
Haász István tábori püspök és a katholikus vi-
lágnak sok egyházi és világi előkelősége. A Páz-
mány Péter tudományegyetemet KenyTeres Ba-
lázs Rector Magniflcus képviselte. 

A díszgyűlést, amely a Himnusz eléneklésével 
kezdődött, Bitter Illés clairveanti apát, com-
mendator vezette. A Nagykáptalannak ezen az 
ünnepi ülésén avatták fel Szendy Károly buda-
pesti polgármestert az Eniericana protektorává. 
A felavatás díszes aktusa után a polgármester 
meleg szeretettől áthatott beszédet mondott 
amely az ifjúságra és az összes jelenvoltakra 
mély benyomást gyakorolt. A Nagykáptalanon 
számolt be Schartz Elemér egyetemi tanár, ano-
nymus, az Eniericana eddigi működéséről. Rész-
letes statisztikai adatokat sorolt fel, amelyekből 
megállapítható, hogy az Eniericana híven halad 
eredeti célkitűzései nyomán és hogy világnézeti, 
kulturális és szociális működése évről-évre mé-
lyül és szélesedik. Az anonymus beszámoló-
jelentését a gazdasági jelentés követte. Külön 
kell megemlékeznünk az Emericana Liszt Ferenc 
zenekaráról, amely nagy hazánkfiának egyik 
magyarostárgyú Rapszódiáját játszotta kellő 
hozzáértéssel és tiszteletreméltó buzgalommal. 
Az iilés befejezéséül a zenekar kísérete mellett 
a közönség elénekelte a pápai Himnuszt. 

Üj családvédelmi folyóirat. Családi Kör címen no-
vember hó elején családvédelmi folyóirat jelent meg 
Főszerkesztője: Pettkó-Szandtner Aladár, aki mini 
államtitkár évekig irányította a magyar gyermek-
védelmet. Szerkesztője: B. C.zeke Vilma, a jeles mese-
író s a gyermekekkel fogalkozó szakirodalomnak köz-
ismert, kiváló munkása. Régóta érzett hiányt pótol ez 
a családi élet minden kérdését felölelő folyóirat, amely-
nek helyet kellene találnia minden magyar család asz-
talán. 

Már az első számból szépen bontakozik ki a Családi 
Kör nemes iránya. Pettkó-Szandtner Aladár Család-
védelem címen mélységes gondolatokat vet fel és emel-
kedett hangon ír a családvédelem fontosságáról s egy-
ben megadja a folyóirat programmját. Tárcarovatában 
Móra Ferenc „Véreim" cínui köteléből . ,Mindennapi 
kenyerünk" c ímen találunk megkapó részletet. Nevelős 
Gyula dr. Családi kör címen megkapó tömörséggel 
ismerteti a mai társadalom családi életét és irányt 
mutat a családvédelem nemes munkájához. Igen han-
gulatosan megírt és hasznos tanácsot kapnak az édes-
anyák az Anyák daloljatok c ímű cikkben. Drozdy 
Gyula Mi Atyánk! címcn ír meleghangú cikket a családi 
tűzhely éltetőjéről, a szeretetről. Német Péter dr. 
A család rf bíró előtt . . . című cikkében mutat rá azokra 
a ferdeségekre, amelyek sok családban a kiskorúakra 
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hatnak. Patakg Mária dr. Nemcsak a cseléd az oka .. . 
című cikkében a család és a cseléd közötti helyes vi-
szony kialakításának feltételeit írja meg. Vitéz Faragó 
Ede Mindnyájan felelősek vagyunk', címen ír igen érté-
kes cikket a lapban a cserkészet nevelőhatásáról Bara-
bás Zoltán dr. Öszi gyermekbetegségek című cikkében 
ad a családnak hasznos orvosi tanácsokat. A Játsszunk 
bábjátékot című cikkből igen kedves családi szórako-
zást tanulhatunk meg. K. Tüdős Hona Egészséges táp-
lálkozás — egészséges család című cikke a helyes táp-
lálkozásra ad hasznos tanácsokat. A Hol volt, hol nem 
volt. . . cím alatt a mesének a családi körben való fon-
tosságára hívja fel a lap a család figyelmét. Sz. Weress 
•Jolán a foglalkozás nélkül csatangoló gyermekekről 
Négy elveszett esztendő c. alatt ír értékes cikket. Igen 
gazdag tartalmú a lapnak Egészségápolás, az Otthonunk, 
valamint az Udvar és a kert című rovata. Minden 
családnak megbecsülhetetlen értéket jelent a Gyermek-
bokréta című meselap, melyben Bodor Aladárnak Édes-
anyám című remek költeményén kívül, A varjú és az 
aranykrajcár. Jézuska galambjai, Ilók és Milók, Mese 
a legkisebb leányról, B. Czeke Vilmának Pogányvár 
című bűbájos meséjén kíviil gyermekdalokat és játé-
kokat találunk. 

A lap megjelenik egyelőre havonta. Előfizetési ára: 
évi 4 P, félévre: 2 P. Aki az előfizetési díjat az 1936. 
évre november 30-ig beküldi, az ez évben megjelenő 
mindkét számot ingyen kap ja. Aki december 5-ig küldi 
be, az a decemberi számot kapja ajándékba. Iskolák, 
egyesületek vezetői minden 10 megrendelt példány után 
egyet ingyen kapnak. Egyes példány ára: 40 fillér, 
portóköltséggel együtt 50 fillér, mely összeg előre, 
bélyegben is beküldhető. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Horthy Miklós-út 16. Postatakarékpénztárt csekszámla 
száma: 3254. 

Népművelési tevékenység a kőszegi állami tanító-
képző-intézetben. A kőszegi állami tanítóképző-intézet 
tanári testülete és ifjúsága a Vasvármegyei Iskolán-
kívüli Népművelési Bizoltság felkérésére vasárnapon-
ként a Kőszeg-környéki falvakban végez népművelési 
munkát. November 17-én Kőszegfalván rendeztek nép-
művelési délutánt, amelynek keretében Szövényi Gyula 
tanító, az intézet volt növendéke, „A modern falu 
problémái", Bognár Gyula tanítóképző-intézeti tanár 
„A falu élete és a magyar földműves lelki rajza Gár-
donyi Géza remekműveiben" című előadással, az inté-
zet növendékei kisebb előadások keretében néhány ér-
dekes vasmegyei népszokás és a magyar népdal ismer-
tetésével szerepeltek. A gazdag és értékes műsort sza-
valatok és énekkari számok egészítették ki. 

A népművelési munka Zala vármegyében. (A vár-
megye területe 4866 km2, a lakosok száma 365.266, a 
községek száma 400.) 

Az 1934/35. munkaévben a vármegye 365 községében 
folyt rendszeres iskolánkívüli népművelés. A Nép-
művelési Bizottság a népmüvelés minden ágát igyeke-
zett felkarolni, hogy a lakosság vallási és hazafias ér-
zését mélyítse és műveltségi színvonalát emelje. A ma-
gyar egyházi ének- és népdal-kultúra fejlesztésére 
énekkarok szervezését indította meg. Keszthelyen kar-
nagyképző-tanfolyamot rendezett. A népművészet és 
háziipar ápolására Zalaegerszegen magyar estet tartott 
és felállította a háziiparral foglalkozó egyének és ké-
szítményeik kataszterét. 

A Balaton-kultusz terjesztése érdekében a zalai part 
természeti szépségeiről, történeti emlékeiről és fürdő-
életéről diapozitív képeket készíttetett és levelezőlap-
sorozatot adott ki. A fizető vendéglátás előkészítésére 
háztartási tanfolyamot szervezeti. 

Az analfabetizmus elleni küzdelemben az analfabéta-
tanfolyamokon kívül kisegítő iskolákat állított fel 17 
iskolanélküli községben és olt állástalan tanítókat al-
kalmazott, akik délelőtt a mindennapi tanköteleseket, 
délután pedig a felnőtteket oklatták. 

Egyébként a vármegye népművelési munkájának 
statisztikai adatai a következők: Ismeretterjesztő elő-
adást tartottak 6318-at, ebből valláserkölcsi, történelmi, 
irodalmi és földrajzi előadás \o l t 2728, állampolgári és 
jogi 470, gazdasági 1436, egészségügyi 958, a többi idő-
szerű tárgyú volt. Analfabéta-tanfolyam volt 4, alap-
ismeretterjesztő tanfolyam 28, közműveltségi tanfolyam 
11, művészeti és kedélyképző tanfolyam 4, gyakorlati 
11, nőnevelési 10. A műsoros délulának és esték száma 
470 volt, mesedélután 833, tanulmányi kirándulás 104, 
népművelési hangverseny 102, műkedvelői színiuűelő-
adás 400. Mindezeken kívül rendeztek alkalmi és haza-
fias ünnepségeket és hallgatták a rádió közművelődési 
előadásait. 

A népművelési egységek száma tehát 17-35í-et tett 
ki, ami az előző tanévi számho? képest 5629 emelkedést 
mutat. A népművelési egységek arányszáma, vagyis az 
a szám, amely megmutatja, hogy 1000 lélekre hány 
egység esik, 47-5. A legutolsó országos arányszám: 30. 

H I V A T A L O S R É S Z 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
7000/1935. ein. számú rendelete a népoktatási 
körzeti iskolafelügyelők számára kiadott rész-

letes Utasítás életbeléptetése tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelői hivatalnak, vala-
mennyi vármegyei és városi közigazgatási 

bizottságnak. 
A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935 : VI. 

t.-c. legfontosabb célkitűzése az iskola munkájá-
ban a nevelési szempontoknak az eddiginél fo-
kozottabb mértékben való érvényrejuttatása, az 
átfogó és egyetemes nemzetnevelési elveknek 
egyöntetű érvényesítése s ennek biztosítása ér-
dekében a szakszerű és hatékony iskolafelíigye-
let rendszerének kiépítése. 

Az iskolai munka tengelyébe állított nemzet-
nevelés eredményessége személyi erőkön, sze-
mélyi képességeken múlik. Hivatásukat átérző, 
jól képzett, fáradhatatlan tanerőkön, akik 
nevelőmunkájukban állandóan megkapják a 
szakszerű, intenzív irányítást. 

A nevelés nemcsak egyéni feladat, a nevelés 
egyiíttal nemzeti feladat is. Az iskola nem lehet 
pusztán a mai idők és állapotok visszhangja. Az 
iskola hivatása céltudatosan irányított nevelő-
munkájával a falai között most nevelődő nem-
zedék lelkületét erőssé edzeni. Kötelessége kifej-
leszteni, elmélyíteni és mennél általánosabbá 
tenni a nemzet tagjait egységbe fűző közös tuda-
tosságot; elhárítani mindama nehézségeket, fer-
deségeket, melyek az egyetértésnek, a közös 
munkának útját állják, s nemzeti életünket 
nyugtalanná teszik. Egyén és nemzet együttes 
érdeke, hogy az összetartás érzése, az egymásért, 
az együttdolgozás vágya megerősödjék, hogy a 
különböző társadalmi osztályokat a kölcsönös 
megbecsülés érzése has&a át, mert csak ez bizto-
síthatja mindannyiunknak az eljövendő jobb 
jövőt. 

Az erős lelki felkészültség adhat a szorgalom 
és kitartás nevelésének, az akarat erősítésének 
korszakos jelentőséget. Ezért az iskolának nö-
velni kell az ifjúságban az élethez való bizal-

\ 
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mat, az élethez való bátorságot, az életküzde-
lemre való készséget, a szépségekben való gyö-
nyörködést, a becsületesség, a jóság, a szeretet, 
az igazság érvényesülésében való feltétlen, meg-
alkuvást nem tűrő hitet. 

A népiskola mai munkájának súlypontja a 
maradandóbb értékű nevelésen nyugszik. Ezért 
kell most az értelem fejlesztése mellett különös 
gondot fordítanunk az érzelmi és akarati neve-
lésre. A gyermek istenadta érzelmi világának 
mennél teljesebb kifejlesztésére kell töreked-
nünk. Ezért legyen a tanító .is, az iskola felügyelő 
is nevelői egyéniség, A tanítóban éppen úgy, 
mint az iskolafelügyelőben a nevelői hivatásnak 
öntudatosan kell élnie, hogy a gondjaikra bízott 
ifjúságot öntudatosan hazafias polgárokká ne-
velhessék. Egységes nemzeti világnézetben élő 
magyarabb magyart kell nevelni. 

Az iskola belső élete a tanító lelkiségén fordul 
meg. Az igazi tanító nevelői és tanítói munká-
ját mindig az elfogulatlan szeretet vezérli. A ta-
nító minden tanítói munkájával nevel is, min-
den nevelői tevékenységével tanít is. Hassa át a 
tanító lelkét a türelem és a szeretet. Ha az igazi 
tanítói jellem e legszebb ékességei mellett neve-
lői munkáját szeretettel teljes következetesség-
gel látja el, működése áldásos lesz. 

Az iskolafelügyelet céltudatos irányítása teszi 
szükségessé, hogy minden iskolában olyan peda-
gógusok gyakorolják a közvetlen tanulmányi 
felügyeletet, akik az illető iskolát, annak külön-
leges hivatását, célját, tanulmányi rendjét és 
tanítási módszerét gyakorlatból tökéletesen is-
merik és felügyelői működésük idején is aktív 
részesei maradnak az illető iskolafajta nevelő-
és oktató munkájának. A pedagógiai szakszerű-
séget képviselő körzeti iskola felügyelők mun-

. kábaállításával a törvény a nevelés- és oktatás 
tökéletesbítésót kívánja elérni. 

A tanító és iskolafelügyelő munkájának el-
választhatatlansága tette szükségessé, hogy a 
körzeti iskolafelügyelők részére kiadott Utasí-
tásba inkább tantervi utasításokba tartozó út-
mutatásokat is felvegyünk, mert az iskolafel-
ügyelői tisztségre kiszemelt jó nevelők és gya-
korlati tanítók pedagógiai készsége nem lehet 
pusztán e tanerők egyéni kiváltsága, azt a nem-
zetnevelés jól felfogott érdekében általánossá, 
közkinccsé kell tenni, hogy az ország egész ta-
nítóságát oly nevelői lelkület és gyakorlati pe-
dagógiai készség hassa át, amely előmozdítja, 
hogy az igaz, a jó és szép hathatós tényezői 
legyenek az emberi cselekvésnek, hogy az 
egyén saját belátásának tudjon és akarjon en-
gedelmeskedni. Ügy kell nevelnünk hazánk 
jövő ifjúságát, hogy az tisztább, tudatosabb, 
nemesebb életet élhessen. Jobb időket csak 
jobb emberek hozhatnak. 

Népiskolai nevelésünknek végcélja, hogy a 
magyar ifjúság lelkében teljes tudatossággal él-
jenek és egész érzésvilágát áthassák az emberi 
és nemzeti lélek örökké ragyogó ékességei, 
soha el nem múló örök értékei: a család, a val-
lás, a haza! 

De a körzeti iskolafelügyelői Utasításban 

részletesebb tantervi útmutatásokat nyújtani 
szükségessé tette az is, hogy nemcsak a körzeti 
iskolafelügyelőknek kívántam irányító és ellen-
őrző munkájuk rendszeres és egyöntetű ellátá-
sára minden tekintetben kimerítő és részletes 
tájékoztatást nyújtani, de különös gondomat 
képezte az a törekvés, hogy a legkisebb falu s 
a legtávolabb fekvő tanyai iskola tanítója szá-
mára is biztosítani óhajtottam azt a lehetősé-
get, hogy minden tekintetben tájékoztatva le-
gyen mindama szempontok felől, melyek őt az 
annyrira fontos ember- és nemzetnevelés taní-
tói munkájában vezéreljék, melyek figyelembe-
vételével fogja minden körzeti iskolafelügyelő 
ós látogató kir. tanfelügyelő nevelői és tanítói 
munkájának eredményét mérlegelni és érdem 
szerint elbírálni. 

E gondolatoktól és érzésektől áthatottan bocsá-
tom útjára a körzeti iskolafelügyelők számára 
felügyelői teendőik ellátását szabályozó Uta-
sítást. 

Hiszem, hogy a magyar tanítói és óvónői 
kar átérezve nevelői és tanítói (foglalkozási) 
hivatásának fontosságát, az e rendelkezésekben 
megadott irányító szempontok figyelembevéte-
lével rajta lesz, hogy a jövőben még eredmé-
nyesebben láthassa el nemzetnevelő munkáját. 

Remélem, hogy a körzeti iskolafelügyelők, 
kik hivatva vannak a népoktatási intézetek ne-
velési és tanulmányi életét ellenőrizni és irá-
nyítani, mint a tanítóság arra érdemes és 
méltó képviselői, e megtisztelő megbízatásu-
kat oly nevelői lelkülettel és annyi módszeres 
készséggel fogják teljesíteni, hogy ez a sikeres 
működésükhöz fűzött reményeket valóra fogja 
váltani. 

Bízom abban, hogy a kir. tanfelügyelői kar, 
mely közel hét évtizeden át a magyar nemzeti 
népoktatás ügyét nehéz körülmények között is 
kitartóan, szeretettel és eredményeiben lelkes 
munkával szolgálta, a körzeti iskolafelügye-
lők személyében értékes külső munkatársakat 
nyerve, az átfogó nemzetnevelés oly fontos 
ügyét a jövőben még hathatósabban fogja szol-
gálni. 

II. 

Valamennyi főtisztelendő Egyházi 
Főhatóságnak. 

A népoktatási körzeti iskolafelügyelők ré-
szére kiadott Utasítás életbeléptetése tárgyá-
ban a kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendelete-
met és az Utasítás egy példányát nagybecsű 
tudomásvétel végett van szerencsém Címeddel 
tisztelettel közölni és felkérni, hogy a bölcs fő-
hatósága alá tartozó népoktatási helyi hatóságo-
kat utasítani méltóztassék, hogy a körzeti is-
kolafelügyelőket működésükben hathatósan tá-
mogassák. 

III. 

Valamennyi tanker, kir. Főigazgatónak. 

A népoktatási körzeti iskolafelügyelők ré-
szére kiadott Utasítás életbeléptetése tárgyában 
a kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendeletemet és 
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az Utasítás két példányát tudomás és további 
megfelelő eljárás végett megküldöm. 

Budapest, 1935 október hó 29-én. 
Dr. Hóman Bálint s. k. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 7001 1935. ein. sz. rendelete a körzeti iskola-
felügyelői Utasításnak minden tanító(nő) és 
óvónő részére való kötelező beszerzése tár-

gyában. 
I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelői hivatalnak. 
A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935 : VI. 

t.-c. 14. §-ában foglalt rendelkezés alapján 
7000/1935. sz. rendeletemmel a népoktatási inté-
zetek tanulmányi eredményeinek irányítására 
és ellenőrzésére hivatott körzeti iskolafelügye-
lők számára készült Utasítást közreadtam. 

A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott ez 
Utasítás nemcsak a népoktatási intézetek neve-
lési és tanulmányi (foglalkozási) eredményének 
egységes irányítására és szakszerű ellenőrzésére 
ad határozott rendelkezéseket, de egyben ki-
merítő tájékoztatást nyújt úgy az óvodai, mint 
a népiskolai nevelő és oktató munka eredmé-
nyes Elvégzésének szempontjából is. 

A népoktatás sikeres működéséhez fűződő 
igen fontos valláserkölcsi és nemzetnevelési ér-
dekekre tekintettel, mellőzhetetlenül szükséges-
nek tartom, hogy a népoktatás minden mun-
kása megismerhesse mindazon szempontokat, 
melyek nevelői és oktatói hivatásának eredmé-
nyes elvégzésében célszerűen irányíthatják. 

Erre figyelemmel kötelezőleg elrendelem, 
hogy a közvetlen vezetésem alá tartozó minden 
állami, községi, izraelita, érdekeltségi, uradalmi, 
magánosok, egyesületek és társulatok által 
fenntartott óvoda és népiskola a körzeti iskola-
felügyelői Utasítást eggyel több példányban sze-
rezze be, mint ahány tanerő működik az illető 
óvodánál ós iskolánál, hogy minden egyes 
óvónő és tanító (tanítónő) részére egy-egy, az 
iskola tanítói könyvtára részére is egy példány 
jusson. 

A körzeti iskolafelügyelői Utasítás könyv-
alakban a Kir. M. Egyetemi Nyomda (Buda-
pest, VIII, Múzeum-körút 6. sz.) kiadásában je-
lent meg. Onnan rendelendő. Ára példányon-
ként vászonkötésben 70 fillér. 

Az e címen felmerült költség az egyes isko-
láknál az előre nem látható költségekre elő-
irányzott összegből, vagy pedig „az elemi nép-
iskolai beiratási díjak újabb szabályozásáról és 
felhasználásáról" szóló 1930: VII. t.-c., illető-
leg ennek végrehajtása tárgyában az 1930. évi 
882—4—674. sz. alatt kiadott rendelet 9. §-ában 
foglalt rendelkezés figyelembevételével a nép-
iskolai beiratási díjakból a kölcsön tankönyvtár 
céljaira még fel nein használt és rendelkezésre 
álló összegből fedezendő. 

Felhívom a kir. Tanfelügyelő Urat, hogy úgy 
a kebelbeli „Hivatalos Közlöny"-ben, mint a 
„Néptanítók Lapjá"-ban egyidejűleg közre-
adott ezen rendeletem mielőbbi foganatosítása 
iránt haladéktalanul intézkedjék. 

II. 
Valamennyi iskolafenntartó Egyházi 

Főhatóságnak. 
A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott 

Utasításnak minden óvónő és tanító (tanítónő) 
részére leendő beszerzése tárgyában a kir. tan-
felügyelői hivataloknak kiadott rendeletem má-
solatát tudomás végett oly felkéréssel küldöm 
meg, hogy a bölcs főhatósága alá tartozó vala-
mennyi népoktatási intézetre nézve hasonló ér-
telemben lehetőleg mielőbb intézkedni méltóz-
tassék. 

III. 
Valamennyi tankerületi kir. Főigazgatónak. 
Tudomás végett másolatban közlöm. 
Budapest, 1935. évi október hó 29-én. 

Dr. Hóman Bálint s. k. 

Valamennyi Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottságnak. 

A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoz-
tató folyó évi november hó 1-én kelt számához 
mellékelten Liszt Ferenc életét és műveit ismer-
tető előadási anyag (sárga melléklet) jelent meg 
azért, hogy a Liszt Ferenc emlékévvel kapcsolat-
ban a népművelés is résztvegyen Liszt Ferenc-
nek, a magyar és világzeneirodalom e rendkívüli 
alakjának ünneplésében. Az előadás teljessététele 
szempontjából kívánatos lenne az előadást gra-
mofon-lemezek lejátszásával illusztrálni, ame-
lyek Liszt Ferencnek magyar szempontból leg-
értékesebb műveit tartalmazzák. 

Erre a célra — amennyiben beszerzésükre mód 
van — a következő lemezek ajánlhatók: 

1. Hungarian Rhapsody No. 1. (1. sz. Magyar 
Rapszódia). Berlini Állami Opera Zenekara (2 
lemez). 

2. 2. sz. Magyar Rapszódia, zongora (Paderew-
sky előadásában). 

3. 6. sz. Magyar Rapszódia, zongora (M. Le-
witzky előadásában). 

4. 9. sz. Magyar Rapszódia, zongora (M. Ham-
bourg előadásában). 2 lemez. 

5. 10. sz. Magyar Rapszódia, zongora (M. Ham-
bourg előadásában). 2 lemez. 

6. 12. sz. Magyar Rapszódia, zongora (Mur-
doch előadásában). 

7. 13. sz. Magyar Rapszódia, zongora (M. Ham-
bourg előadásában). 

8. 14. sz. Magyar Rapszódia, Budapesti Fil-
harmonikusok Dohnányi vezényletével. 2 lemez. 

9. Szerelmi álom (Liebestraum), Petrarca szo-
nett (Liszt zeneművek), zongora, Brailovszky 
előadásában, zongora. 

10. Polonaise, zongora, De Greef előadásában, 
11. Les Preludes (Előjátékok), Mengelberg ve-

zényletével, zenekar. 2 lemez. 
Budapest, 1935. évi november hó 19-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. i f j . báró Wlassics Gyula s. k. 

h. államtitkár. 
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Körzeti iskolafelügyelői megbízatások. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a 7002/1935. ein. sz. rendeletével a tanügyi igaz-
gatásról szóló 1935 : VI. t.-c. 14. §-a alapján az 
alább nevezetteket részesítette körzeti iskola-
felügyelői megbízásokban: 
Abaúj-Torna vármegyében: 

Fazekas János abaújszántói állami, Fiedler-
István abaújvári, Réman János aszalói és Ke-
rekes Pál bodvalenkei ref. igazgató-tanítókat, 
Kálnay Bertalan fáji állami tanítót, 
Bács-Bodrog vármegyében: 

Barcsai József bajai állami tanítóképzőinté-
zeti tanárt, Szabó Zoltán és Lpsonczy György 
bajai állami gyakorlóiskolai tanítókat, Novay 
Ferenc bajai állami és Szemző Antal bát-
monostori róm. kat. igazgató-tanítókat, 
Baranya vármegyében: 

Balázs Ferenc, Magyar Károly pécsi és Hal 
Árpád bányatelepi állami, Hartvek János kis-
bndméri, Schneider Lajos mohácsi, Nemes Já-
nos hosszúhetényi és Bérczy József hegyszent-
mártoni róm. kat., Tokaji József nagyharsányi 
községi és Jéki Antal mecsekszabolcsi társulati 
igazgató-tanítókat, Káta József selyei ref. és 
Darázsy Mihály nyomjai közs. tanítókat, 
Békés vármegyében: 

Tantó József, Kovács Lajos, Péterffy Sándor, 
Ambrózi József békéscsabai és Münsztermann 
Ernő orosházi állami igazgató-tanítókat, Lovas 
József kétegyházi, Szász Károly vésztői és 
Marschalkó Jenő nagyszénási állami tanítókat, 

Bihar vármegyében: 
Réseli Pál kőrösszegapáti állami igazgató-

tanítót, Gyenge József sarkadkeresztesi és 
Koczó Sándor nagyrábéi ref. igazgató-tanító-
kat, Bertalan Ferenc sarkadfeketeéri urad., 
Lakatos Károly kornádi és Soós József nagy-
létai ref. tanítókat, 

Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vár-
megyében. 

Telek Géza, Köteles Jenő és Jakab József 
miskolci, Tálas Béla diósgyőri, Mydló Antal új-
diósgyőri, Sümegi Lajos dédesi, Bocskó József 
diósgyőri álami igazgató-tanítókat, Kruppa Né-
tus hódoscsépányi róm. kath., Balogh János 
nyékládházi ref. és Czangár Lajos soiusáy-
bányatelepi társ. igazgató-tanítókat, Mikola 
Gyula sajószentpéteri és Szőke Andor miskolci 
állami, Joó Vencel edelényi róm. kath., Barsy 
Lajos sályi és Gööz Pál vadnai ref. tanítókat, 

Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyében: 
Sági István és Kiss Lajos makói, Bálinth 

Ödön szőregi, Kelemen Mihály kunágotai, 
Schwarz Rezső kiszombori, Gáspár Frigyes 
magyarbánhegyesi és vitéz Szilvássy Ferenc 
mezőkovácsházi állami, Majzik Sándor battonyai 
róm. kath. tanítót, 

Csongrád vármegyében: 
Szabó János szegedi, Csernay Mátyás, Dely 

Lajos és Véesi Elemér hódmezővásárhelyi, Szabó 
Ferenc szentesi, Wickl Frigyes és Boér Antal 
csongrádi, Barcsay István sándorfalvi és Zádory 
Ferenc kiskundorozsmai állami igazgató-taní-
tókat, Ágoston Lajos szegvári állami és Zányi 
Ferenc szegedi közs. tanítókat, 
Fejér vármegyében: 

Kék Géza diósdi, Péter Imre rácalmási, Bara-
bás Árpád baracsi és Kvassay Sándor marton-
vásári állami, Fejes István csákvári róm. kath., 
Filep Domonkos sárbogárdi ref., Majláthy Li-
pót és Németh Pál székesfehérvári közs. igaz-
gató-tanítókat, Tárnyik Menyhért csabdivasz-
télypusztai állami tanítót, 
Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vármegyében: 

Halmos Péter győri áll. gyakorlóiskolai taní-
tót, Walner György magyaróvári állami, Laczus 
Géza nágybajosi és Csollány Nándor győrszent-
iváni róm. kath. és Magyar István felpéci ág. 
b. ev. igazgató-tanítókat, Haller János magyar-
óvári állami és Jakab Lajos mosonszentmiklós-
jánosházapusztai róm. kat. tanítókat, 
Hajtlu vármegyében: 

Ráthonyi Lajos, Varga Géza, Szakáll József, 
K. Nagy Sándor, Borköles Sándor, Szabó Mik-
lós debreceni és Abkarovics Árpád hajdudorogi 
állami, Piribauer Ferenc debreceni róm. kath. 
Tőrös Károly debreceni ref. igazgató-tanítókat, 
Háló Sándor és Csoknyay Bertalan debreceni 
állami tanítókat, 
Heves vármegyében: 
dr. Csanády László érs. tanítóképzőintézeti igaz-
gatót, Szügyi Trajtler Géza érs. gyakorlóiskolai 
tanítót, Vass József, Sebestyén Lajos "és Li-
peczky János gyöngyösi, Zeke Gábor pásztói, 
Aczél Béla hatvani, Rakvách Rezső egri, Reich-
mann Tivadar szuhahutai és Tárnyik László 
sarudi állami igazgató-tanítókat, vitéz Orsovay 
Ede dormándi róm. kath. és Trenesényi Pál 
tiszanánai ref. igazgató-tanítókat, 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében: 
Tanay Antal jászberényi áll. tanítóképzőinté-

zeti tanárt, Kiss József és Ring Károly jászbe-
rényi áll. gyakorlóiskolai tanítókat, Tenkei Jó-
zsef, Veress Mihály, Ferenczi Kálmán és Grecz-
májer Károly szolnoki, Mihályffy József turke-
vei, Thiel Bernát jászárokszállási, vitéz Iványi 
Károly kúnszentmártoni, Tóth József mezőtúri 
és Soós József tiszaföldvári állami, Szentiványi 
Béla jászberényi róm. katli.. Bodor Lajos kisúj-
szállási, Kárpáthy Károly karcagi ref. igazgató-
tanítókat, dr. Nagy Lajos karcagi ref. tanítót, 

Nógrád és Hont k. e. e. vármegyében: 
Nagy Antal salgótarjáni, Bundi Miklós nagy-

marosi és Gress Andor zagyvapálfalvi állami, 
Theiner László mohorai, Vég Károly diósjenői 
és Harmath István lőrinci róm. kath., Röder 
Alfréd salgótarjáni társ. igazgató-tanítókat, 
Körmöczy János szécsényi róm. kat. tanítót. 
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Komárom és Esztergom k. e. e. vármegyében: 
Bartal Alajos és Nádler István esztergomi 

róm. kath. tanítóképzőintézeti igazgatókat, Nagy 
Imre tokodi, Tóth Sándor és Harmath Rezső 
tatabányai és Rádly Mihály dorogi társ. igaz-
gatótanítókat, Wiesenbacher József tatai áll. 
tanítót, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében; 

Padányi-Frank Antal áll , Oswald József 
róm. kat. tanítóképző-intézeti igazgatókat, Vá-
radi József állami, Laszczik űrnő róni. kat. ta-
nítóképző-intézeti tanárokat, Drozdy Gyula és 
Illés István állami gyakorlóiskolai tanítókat, 
Lánez József, Moldoványi Gábor és Kozma 
Imre budafoki, Ferenczi Sándor pestszent-
lőrinci, Turcsányi István pestszentimrei, vitéz 
Barotányi Ferenc nagytétényi, Medvedt Ede 
piliscsabai, Soós Árpád solti, Szarvas Ede, Ma-
rikovszky Gyula és Kovács László kispesti, 
Radnai János és Szebeni Jenő rákospalotai, 
Rossmann Ferenc, Kerék Péter és Karabélyos 
Andor újpesti, Bodó Lajos soroksári, Chino-
rányi Antal gyömrői, Róna Gábor, Tyukodi 
Jenő és Szabó Antal kishunhalasi, Deszkáss 
Gusztáv sashalmi, Bódy Ottó pestújhelyi, Hoí'í-
meister József, vitéz Szereda Béla, Vargha La-
jos és Sugár Béla pestszenterzsébeti, Mészáros 
Károíy pesthidegkxíti, Jablonkay János soly-
mári, Szabados Jenő tápióbicskei, Horváth Ká-
roly monori állami igazgatótanítókat, Notter 
Dezső galgahévizi, Szvoboda Dénes gödöllői, 
Merva Ferenc rákoscsabai, Bajnok Géza duna-
keszi és Resli Rezső kalocsai róm. kat, vitéz 
Monori Sándor péceli ref , Solti János kis-
kőrösi ág. h. ev , Benderek István rákospalo-
tai, Fehér Sándor irsai és Kunfalvy Jenő pusz-
tavacsi közs. igazgatótanítókat, Fejér István 
kispest-munkástelepi, Hernády Károly tápió-
bicskei, vitéz Hermándy György maglódi, vitéz 
Keresztury István rákosligeti és Várszegi Jó-
zsef kispesti ál l , Bálind Ignác nagykátai és 
Jávor István váci róm. kat. tanítókat, végül 
Majnay Sándor gödöllői közs. tanítót, 

Budapest székesfővárosban: 
Ölveczky Pál, Emhő Gyula, Bajor Dezső, Szi-

las Ágost, Stelly Géza, Ekamp Nándor, Bay Jó-
zsef, Háros Antal, Vitái Ödön és vitéz Gévay 
Károly községi igazgató-tanítókat, (utóbbit a 
kislétszámú osztályok körzeti iskolafelügyelő-
jéül), 
Kecskemét népoktatási kerületben: 

Mácsay Károly és Takács Béla kiskúnfél-
egyházai állami tanítóképző intézeti tanáro-
kat, Putnoky Jenő kiskúnfélegyházai áll. ós 
Páhány István nagykőrösi ref. gyakorló isko-
lai tanítókat, Géczi János ceglédi és Keresztes 
Sándor kúnszentmiklósi állami, Hatvani Pál, 
Kiss Gellért és Joós Ferenc kecskeméti közs. 
igazgató-tanítókat, Halmos Lajos kecskeméti 
állami, Horváth Gyula ós Szabó János kiskún-
félegyházai, Vargha László abonyi róm. kat. 
végűi vitéz Parlagh Károly kecskeméti közs. 
tanítót. 

Somogy vármegyében: 
Berényi Jenő gyékényesi, vitéz Dombay Mik-

lós beleznai és Écsy Sándor kaposvári állami, 
Pintér Vilmos nemesvidi és Czobor Gyula 
marcali róm. kat, Ruttner Lajos balatonlellei 
közs. igazgató-tanítókat, Takács Győző, Melicli 
Andor és Bárd Miklós kaposvári és Nagy Jó-
zsef barcsi állami, Horváth Géza ságvári róm. 
kat, Karsay Dezső bábonymegyeri és Kulcsár 
Gyula somcgyszobi ref, végül Szendrődy Fe-
renc rinyabesenyői közs. tanítókat, 
Sopron vármegyében: 

Lipóvetz János soproni, Horváth Endre 
zsirai, Pokker Mihály sarróti és Ehrenwert 
Húgó csornai róm. kat, Horváth János vados-
fai ág. h. ev. igazgatótanítókat, Szarka Gyula 
soproni és Szalai Lajos fertőszentmiklósi róm. 
kat. tanítókat, 
Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyében: 

Ehrlich Antal nyíregyházi állami tanítóképző-
intézeti igazgatót, Koltai István nyíregyházi áll. 
tanítóképző-intézeti tanárt, Horváth János és 
Lakatos Emil nyíregyházi áll. gyakorlóiskolai 
tanítókat, Süle Dénes és Járosi Szilárd nyír-
egyházi, Somogyi János papi, Nánásy Gyula és 
Jankovich István nyírbátori, Csatári Emil 
nyirábrányi és vitéz Somogyi Dezső záhonyi 
állami igazgatótanítókat, Mátyás István zá-
honyi állami és Dövényi Zoltán nagylaposi 
közs. tanítókat, 
Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyé-
ben: 

Nuszer Lajos tyukodi, Papp Ignác nagyT-
ecsedi, Gáli János vásárosnaményi és Poócs 
Sándor tiszaszalkai áll. igazgatótanítókat és 
Duli László kántorjánosi gör. kat. tanítót, 
Tolna vármegyében: 

vitéz Sölley József és Szebényi Lajos dom-
bóvári állami, Geyer József paksi, vitéz Tánczos 
Gyula tamási és Éberhardt János ínucsi róni. 
kat, Nöthling- Géza gyönki ref . Bajor János 
bonyhádi ág. h. ev . Pákai Mihály paksi közs. 
Denke Antal nagymányoki társ. igazgatótaní-
tókat és Koltai Róbert tolnai állami tanítót, 
Vas megyében: 

Pödör Béla kőszegi áll. tanítóképző-intézeti 
tanárt, Schiller Imre szentgotthárdi állami, 
Horváth János és Finta Sándor szombathelyi, 
Uhlár Béla celldömölki róm kat. Székely Jó-
zsef egyházasradóczi ref , Ludván Sándor cell-
dömölki ág h. ev , Petróczi József és Deák Ist-
ván szombathelyi közs. igazgató-tanítókat, vi-
téz Csermely István sárvári állami és Kovács 
József rábatótfalui róm. kat. tanítót, 
Veszprém vármegyében: 

Szemerédy János áll. tanítóképző intézeti 
igazgatót, Zala István pápai áll. tanítóképző 
intézeti tanárt, Gergely Ferenc pápai áll. gya-
korlóiskolai tanítót, Bulissa József herendi és 
Horváth János balatonalmádi áll, Grátzer Já-
nos pápai és Czakó József zirci róm. kat. igaz-
gató-tanítókat, Lomniczy Mihály Jásd-csősz-
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pusztai állami, Farkas Géza nagygyimóti, 
Werner Imre kertai és Ádler Sándor bódéi 
róm. kat. és Varga Jenő enyingi ref. tanító-
kat, 

Zala vármegyében: 
Szalay Sámuel zalaegerszegi, Zsigmond Jó-

zsef nagykanizsai, Nóvák Frigyes sümegi, vi-
téz Rónay Béla zalaszengróti és Zsák József 
zalabaksai állami, Landi Ferenc paesai róm. 
kat. és Iwsits Gyula keszthelyi közs. igazgató-
tanítókat, Lippenszky Árpád, vitéz Dénesi 
Alajos és Molnár Nándor zalaegerszegi állami, 
Ortutay Gyula nagykanizsai és Káldi Lajos 
zánkai állami tanítókat. 

Zemplén vármegyében: 
Lázár Károly sárospataki ref. tanítóképző 

intézeti tanárt, Rozsondai István sárospataki, 
vitéz Halay János tokaji, Andorkó Béla bod-
rogkeresztúri, Darvas János mádi és Vajnay 
Sándor pácini állami igazgató-tanítókat, Knei-
szel Emil sátoraljaújhelyi és Mozner János 
gesztes-édatanyai áll. tanítókat. 

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

Boross Sándor nyugállományú altábornagyot 
az Országos Testnevelési Tanácsnál viselt al-
elnöki, Neidenbach Emil középiskolai tanárt, 
az Országos Testnevelési Tanácsnál viselt 
szakelőadói tisztsége és dr. Liber Béla szom-
bathelyi tankerületi kir. főigazgatót, a KISOK 
volt miniszteri biztosát az Országos Testneve-
lési Tanács tagsága alól elismerése és köszö-
nete kifejezése mellett felmentette és vitéz Kiss 
Kálmán m. kir. ezredest az Országos Testneve-
lési Tanács alelnökévé, Neidenbach Emil kö-
zépiskolai tanárt, mint a KISOK miniszteri 
biztosát az Országos Testnevelési Tanács tag-
jává az 1935. évi január hó 1-től számított öt 
évi időtartamra, kinevezte. (95.500/1935. VII/2. 
szám alatt.) 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

a pécsi állami népiskolák tanítótestületének és 
a Baranyavármegyei Általános Tanítóegyesület-
nek, amely testületek a baranyavármegyei és 
pécsi népiskolák közös dalosünnepével kapcso-
latban egy-egy egyszázharmincpengős értékű 
vándordíjat adományoztak, őszinte elismerését 
és köszönetét nyilvánította. 

Budapest, 1935. évi november hó 11-én. 

Könyvajánlás. A szerző neve: Gabányi János 
ny. tábornok. A könyv címe: A magyar nemzet 
története. A kiadócég: A m. kir. honvédelmi 
minisztérium. A megjelenés helye és ideje: 
Budapest, 1935. A könyv alakja: 8-ad rét. 
A könyv ára: 13 pengő 50 fillér. Az ajánlás 
mely iskolafajok könyvtárai számára való be-
szerzésre vonatkozik: középfokú iskolák tanári 
könyvtárai részére. 

A Gyermeknaptár ajánlása. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

95.766/1935. VII. 2. szánfi alatt kelt rendeletével 
a Magyar Cserkészszövetség kiadásában meg-
jelent 1936. évi Gyermeknaptárt a nép-, közép-
fokú és középiskolák tanulói részére beszer-
zésre ajánlotta. 

A naptár ára 24 fillér, beszerezhető a Magyar 
Cserkészszövetségnél Budapesten, V., Nagy 
Sándor-utca 6. 

Budapest, 1935. évi november hó 5-én. 

A cégek üzleti propagandájának eltiltása. 
Valamennyi nép-, középfokú, közép- és szak-

iskolák Igazgatóságának. 
Panasz tárgyává tétetett, hogy utóbbi időben 

egyes cégek közvetlenül az iskola bevonásával, 
vagy saját megbízottjaik útján, vagy egyik-
másik helyen tanerők támogatásával az isko-
lákban üzleti propagandát fejtenének ki. 

Ismételten és nyomatékosan figyelmeztetem 
az összes nép-, középfokú, közép- és szakiskolák 
igazgatóit, illetőleg tanszemélyzetét, hogy bár-
mely cég üzleti propagandája az iskola falain 
belül szigorúan tilos és az iskolától feltétlenül 
távoltartandó. 

Erről tudomás és további szigorú miheztartás 
végett értesítem. 

Budapest, 1935. évi november hó 8-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Kósa Kálmán s. k. 
miniszteri tanácsos. 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Drozdy Gyula: Az általános továbbképző nép-
iskola tanterve. — Hóman Bálint kultusz-
miniszter a magyar írókról és művészebről, 
Kozma Miklós belügyminiszter a néptáplálko-
zásról. — Kovács Sándor: Munkaterv iskolám 
színvonalának emelésére. — Csiki László: A jó-
és rosszindulatú gyermek. — Tomcsányi László: 
Látogatás a lengyel tanítók szövetségénél. — 
Mit tehetnek tanítóink az egészségügy érdeké-
ben? — Gesztelyi Nagy László: A tanító! — 
Gyakorlati pedagógia: T. Szabolcska Anna: 
A disznóölés. — Hazai és külföldi lapokból. — 
Tudomány, irodalom, művészet. — Külföldi 
irodalom. — Külföldi szemle. — Egyesületi 
élet. — Hírek. — Tanügyi naptár. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Melléklet: A gazdatartozások rendezése. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-kőrút 6 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P Á L Y Á Z A T O K 

PÁLYAZATI 
és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

TÜRKÉVÉ református egyháza pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás által megüresedett XI. számú tanítónői 
állásra. Javadalom törvényszerinti. Lakás természetben. 
Kötelességek: a presbitérium által kijelölendő osztály, 
vagy osztályok tanítása, a női kézimunka tanításban, 
belmissziói és népművelési munkában, bibliai órák tartá-
sában, leánykör vezetésében s énekkarának tanításában 
lelkész utasítása szerint való részvétel. Az állás betöl-
tésénél a vallás- és közoktatásügyi miniszter 69.500/1934. 
VI. üo. számú rendeletében felsorolt pályázók előnyben 
részesülnek. Pályázati kérvények mellékletekkel felsze-
relve a túrkevei ref. lelkészi hivatal címre adandók be. 
A visszaküldésre postabélyeg melléklendő. Pályázati 
határidő e pályázati hirdetés megjelenésétől számított 21 
nap. Az állás 1936 szeptember 1-én foglalható el. A vá-
lasztás a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóvá-
hagyása után válik jogerőssé. A jóváhagyásért egyház 
felelősséget nem vállal. Mindenféle korteskedés, házalás, 
levelezés a pályázatból való kizárást vonja maga után. 
Tóth Lajos ref. lelkész, iekolaszéki elnök. (550.) 

MISKOLC város óvodáinál újból megüresedett óvónői 
állásra pályázatot hirdetek. Az állás a Néptanítók Lap-
jának november 15. számában hirdetett állással egyidő-
ben töltetik be. Kérvények kellő felszereléssel alulírott 

MAGYKOVÁfcSV AMLENKÓ 
P M ^ i í . U. 3U.t. 

A mélyen tisztelt Tantestület tagjainak folyószámlás 
hitel vagy 5 % pénztári engedmény. 

Nem kell hozzá szemeskávé, sem 
cikória. 1/8 kg 30 fillér. 

felügyelőbizottsági elnökhöz, e hirdetés megjelenése 
utáni 21 napon belül küldendők be. A már beküldött fo-
lyamodványok erre is érvényesek. A folyamodványokat 
az 1931. évi 865. évi miniszteri rendelet értelmében fo-
gadjuk és bíráljuk, a választást is annak rendelkezései 
szerint intézzük el. 1935 november 26. Gálffy Ignác. 
(560) 

ÚJKÍGYÓS község róm. kat. iskolaszéke pályázatot 
hirdet 1936 január 1-től 1936 június 25-ig terjedő ideig-
lenes helyettestanítónői állásra. Fizetése törvényes. Pá-
lyázati határidő december 21. Kérvények az újkígyósi 
plébániára küldendők. Állás január 1-én elfoglalandó. 

(554.) 

AZ ÓZDI Gyermeksegélyző Nőegylet pályázatot hirdet 
egy ideiglenes óvónői állásra. Fizetése havi 80 pengő, 
azonkívül lakás, fűtés, világítás. Pályázati kérvényhez 
melléklendő: oklevél, keresztlevél, orvosi bizonyítvány, 
esetleg működési bizonyítvány. Pályázati határidő decem-
ber 15. A kérvények Roób Józsefné elnöknő címére Ózd-
gyártelep küldendők. (553.) 

H I R D E T É S E K 
Hirdetésekért a szerkesztőség n e m viltal felelősséget. 

JELIGÉS leveleket csak megfelelő bélyeg melléklése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

CSERE. Igazgatói teendőkkel megbízott áll. tanító, 
nagyjövedelmű, filiális, róm. kat. kántorságból, három 
tanerős iskolától, cserélne hasonlóval. Jelige: „Állami-
val." (555.) 

Tiboldi József müvei: A szavalókórusok szervezésének 
és tanításának módszere. Gyakorlati példákkal. —- Sza-
valókórusok gyűjteménye. (Vezérkönyv.) I—-II. füzet 
hazafias, III. vegyes, IV—V. vallásos tárgyú, nagyhatású 
költemények, előadási utasítással ellátva. — Dalos zseb-
könyv, (101 dal) a legszebb magyar népdalok, hazafias 
dalok és indulók gyűjteménye iskolák, cserkészek és 
leventék használatára. — Két- és háromszólamú haza-
fias dalok, népdalok, kurucdalok. — Négyszólamú vegyes-
karok, I—-IV. füzet. Négyszólamú férfikarok, I—VIII . 
füzet. — Dalgyűjtemény az elemi iskolák I—II. oszt. szá-
mára. — Gyermekdalok óvodai és elemi iskolai haszná-
latra. —- Egy füzet ára 2 pengő. Megrendelhető a szer-
zőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben-utca 11 és min-
den könyvkereskedésben. 

46 tette. 
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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 vásá ro l jon , amíg nem lát ta ár jegyzékemet . 

Nagy választék, olcsó árak, részlet 

REMÉNYINÉL K^Cca^'Ä: 
A Zeneműveszet i Fő iskola szállítója. 

K é r j e l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

SZŐLŐOLTVÁNYOK beszerezhetők Veszelovszky taní-
tónál, Abasáron. (548.) 

MAGYAR TÁNCOK. Vezérkönyv a magyar táncok 
tanításához c. könyv »megjelent. A nm. vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium e könyvet 1172/1935. ein. sz. ren-
deletével elemi, polgári, közép- és felsőkereskedelmi isko-
lák, valamint tanító- és tanítónőképzőintézetek számára 
vezérkönyvül engedélyezte. A könyv legnagyobb részét 
a legapróbb részletekre is kiterjedő koreográfiai leírás 
teszi és így a könyvben leírt magyar táncokat (Sórtánc, 
Leventetánc, Körmagyar, Csárdás, Díszpalotás, Séta-
palotás, Magyar cserkésztoborzó, Magyar tapsostánc, 
Verbunkos, Guzsalyastánc, Vígadó s tb . . . ) még laikus 
is tökéletesen betaníthatja. A leírt magyar táncok igen 
alkalmasak iskolai ünnepélyeken való bemutatásra, mert 
minden tánc iskolai bemutatásra alkalmas formában van 
a könyvben előadva. A leírt táncokkal a szerző nagy 
sikert ért el budapesti nyilvános bemutatói alkalmával. 
A könyvben szereplő táncok legtöbb része elemi iskolai 
tanulókkal is könnyen betanítható. A 300 oldalas köny-
vet 64 oldal kísérő magyar tánczene, 280 rajz és fény-
képes ábra teszi tökéletessé. A könyv ára 10 pengő, 
amelyhez postai küldésnél még 50 fillér portóköltséget 
kell csatolni. Megrendelhető csekk befizetéssel (csekk-
szám 21.148) vagy postautalványon a szerzőnél: Elekesné 
Weber Edit testnevelő tanár, Budapest, I., l.ogodi-u. 25. 
(549.) 

Gerstenengst József 
orgonaépftő 

Budapest VI, Lőportársu. 14/b. 
r e l e f o n h í v ó : 16—8—ÍO. 

Ú j o r g o n á k készítését , valamint á t ép í . 
test , hangolás t , homlokzats ípok készí-
tését szakszerű és művészi k iv i te lben 
vállalja a l eg ju tányosabb árak mel le t t . 

Hegedű, Harmóniám, 
Tárogató, Szakszofon 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt > 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
Részlett* 

Kitüntet»» • dlág Sssiei államaikan' 
Művésziesen javít! 
Legjobb húrokai készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B u d a p « « * V I I I . R á k ó c x l ' ú t 7 1 

A r j e ^ y i é k ingyctk. Tanerőknek 10•/. engedm t. fu t . 

Karácsonyi és újévi ajándékul 
vegyen hasznos ruházat i c ikkeket a 

„TRI BON" 
RUHÁZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG-nál 

BUDAPEST, VIII, Ü L L Ö L Ú T 14. 

TELEFON: 39=2,85 és 31=2,97 SZ. 

Az ország egyik legnagyobb és legrégibb ruhás 
zati intézete, hol a Tantestület tagjai már egy 
évtizede vásárolnak legteljesebb megelégedésre. — 
Raktáron tartjuk az összes nőis, férfi és gyermek 
ruházati cikkeket és lakásberendezési textilárukat 
nagy választékban. 

Mérsékelt árak. 

Megbízható minőség. 

Pontos kiszolgálás. 

Legkedvezőbb fizetési feltételek. 

A TANTESTÜLET TAGJAINAK 
FOLYÓSZÁMLAHITELT NYUJTUNK. 

TELJESEN felszerelt, kifogástalan állapotban levő 
filmdiapositív vetítőgépet keres megvételre egyházi és 
iskolánkívüli népművelési célra a kopócsapáti reformá-
tus lelkészi hivatal. (552) 

CSALÁDI OKBÓL cserélnék Szeged közeléből osztott 
állami iskolától, katolikus áll. tanítónővel, Budapesttől 
vonattal 1 órányira. Szép lakás, kert, olcsó megélhetés, 
jó közlekedés Szegedre. Költségeket mogtérítem. Warga 
Erzsébet, Budapest, Apponyi-tér 1. (551) 

PESTKÖRNYÉKRE, vagy városba cserélnék — költ-
ségek megtérítésével •— egyik legnagyobb városunk köz-
ponti, soktanerős iskolájából. „Szerencsé"-nek kiadóhiva-
talba. (540) 

BUDAPESTRŐL Pestkörnyékre, vagy nagyobb vidéki 
városba cserélne református tanító. Válaszokat „Előnyös" 
jeligére a kiadóba kérek. (509) 

CSERÉLNE róm. kat. állami tanító. Budapesttől 20 
kilométernyire lévő községből, osztott iskolától hasonló-
val. Esetleg Budapest—váci vonalra vagy Nógrád vár-
megyébe. Cím: Kaveschán Tibor, Budapest, IX, Gönczy 
Pál-utca 2. (561) 

Olvasó ink heveimébe a j á n l j u k az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
h o l tan í tók E L Ő L E G N É L K Ü L a legcsekélyebb részletre is 
vásáro lha tnak e lsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ö K A T . 

B u d a p e s t , E r z s é b e t . k ö r ú t egy. 

ELADNÁNK pedálos, nyolcváltozatú csuszkás orgo-
nánkat, 11 regiszteres amerikai harnióniumunkat igen 
olcsón. Igen kedvező vételalkalom kisebb egyházaknak. 
Plébánia, Sári. (556) 

ÁLLAMI TANÍTÓNŐ cserél bodrogközi hattanerős is-
kolától vasútmenti állami iskolában működő tanerővel. 
„Zemplén" jeligére. (557) 

SZOLGA 10 tantermes állami iskolától cserélne na-
gvobb helyre bárhova. Kaposvár, Irányi Dániel-utca 2. 
(558) 
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HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra.) 

BUDAFOKRÓL cserélek Pest-környékre. Választ „Ál-
iami tanítónő" jeligére a kiadóhivatalba. (559) 

KARTÁRSAK ZONGORÁT, P I A N I N Ó T , HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII , Be-
zerédy-utca 10, I, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

Új karácsonyi, iskolai színdarabok 
„Örömet hozot t a Jézuska!" í r ta: Jósvay Gábor. 
Nagyon könnyen előadható, kedves. Hangjegyezett 
énekkel. Ára 80 fillér. 
„Szivek" Könnyen előadható nagyhatású színdarab. Is-
kolák és ifjúsági egyesületek részére. Irta: Jósvay Gábor. 
Sok szereplő! Ara I P. Mindkettőnek ára előre bekül-
dendő. Ptkp. csekkszámla 6768. Egri nyomda rt. Eger. 

A LEGSZEBB, LEGALKALMASABB 
ÉS LEGJOBB 

Az i f júság számára és 
azoknak, akik lelkükben 
fiatalok tudtak maradni! 

K A R Á C S O N Y I AJÁNDÉKKÖNYVEK A 

KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI 

• 

A 

1935 DECEMBER 31-IG K A R Á C S O N Y I L E S Z Á L L Í T O T T 
Á R O N R E N D E L H E T Ő K MEG! 

Ebből a g y ö n y ö r ű 
sorozatból t e t s z é s 
s z e r i n t kiválasztva 
4 kötet 10 p en gőér t 
8 kötet 20 pengőér t 
12 kötet 30 pengőért 
r e n d e l h e t ő meg 
h a v i 2 p e n g ő s 
r é s z l e t f i z e t é s r e 
o lykent , h o g y az 
első részlet 1 9 3 6 
j anuár e lsején kül-
d e n d ő be. 

Kedves gondok 
leg ideá l isabb 
m e g o l d á s a ! 

Rendel je m e g m a ! 

1. MISKA. í r ta : Velősy Elek. A diadalmas 
cserkészgondolat regénye 2'50 P. 
2. VIZÉN ÉS VÍZPARTON. Irta: Ilankó 
Béla. A szerző rajzaival. A vízivilág ősi 
életének színes leírása Dél-Albániában és 
a Balatonon. 2'50 P. 
8. SZABADKAI DIÁKOK. Ir ta : Tamás 
István. Regény az elszakított területi 
magyar diákok küzdelmes, de vidám epi-
zódokban is gazdag életéből. 2'80 P. 
4. VIHAR B U D A FÖLÖTT. Irta: Szent-
györgyi Sándor. A budavári török világ 
végnapjainak regényes története. 2 50 P. 
5. A SZEGEDI PEDELLUS. írta: Tamás 
István. Szeged francia megszállásának 
idejében lejátszódó szívhezszóló diák-
regény. 2-80 P. 
6. TESTVÉRKE NAPLÖJA. ír ta: Szondy 
György. Egy menekült fiatal magyar 
leány sorsáról szól ez a gyönyörű, útle-
írásokban bővelkedő, végtelenül finom 
lélekrajz. 2'50 P. 
7. HERMAN OTTÓ ÉLETE. írta: Lam-
brecht Kálmán. A nagy tudós küzdelmes, 
sikerekben gazdag életének érdekfeszítő 
regénye. 2'50 P 

8. MESÉLŐ FALU. Crj magyar népmese-
bokréta. ö s szegyűj tö t t e : Féja Géza. A 
magyar nép ajándéka a földtől elszakadt 
társadalmi rétegeknek. Palócföldtől a szé-
kelységig, beleértve még a csángókat is, 
a magyar nép egész lelki világa feltárul 
benne. 2"50 P. 
9. KÜLÖNÖS HÁBORÚ. írta: Fábián 
Gyula. Természetrajzi regény. A termeszek 
háborújának izgalmas leírásával a termé-
szetrajznak egy izgalmas fejezetét tárja 
az olvasó elé ragyogó írói készséggel. Az 
e lső magyar természetrajzi regény. Üj 
téma, új hang, mesteri bonyodalom. 

2-50 P. 
10. MÜVÉSZKEDŐ MAGYAR PÁSZTO-
ROK. írta: Madarassy László. A magyar 
népművészet terebélyes fájának egyik leg-
szebb hajtása a magyar pásztorművészet, 
melynek lebilincselő ismertetése ez a 
könyv. 2"50 P. 
11. ÉSZAKI H Ű S É G . ír ta: Atányi Ist-
ván. A cselekmény három országban ját-
szódik. Riportszerű közvetlenséggel jele-
nik meg benne a háború utáni Debrecen, a 
Hit ler előtti Németország s az orosz járom 
.alól felszabadult Finnország. 2'50 P. 

1936 január l-étől ismét az eredeti bolti árak érvényesek : kötetenkint 3 P 80 fillér. 

KARÁCSONYRA JELENIK MEG A SOROZAT ÚJ KÖTETE: 
12. MEÓTISZI ÉNEK. í r ta : Méreyné 
Juhász Margit. Regényes korrajz a VI. 
századból, éppoly kitűnő regény, mint 
amilyen hiteles történelem. Emberábrá-
zoló, korfestő ereje, stílusművészete a 

szerzőt a történeti regény egyik legjobb 
magyar művelőjévé avatja. A kötetet 
Csikós Tóth András remekbe készült raj-
zai díszítik. 

3-80 P. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
K I A D Ó H I V A T A L A 

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 ) 
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k f e M r t f e g j o b b ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák., iskolák- és különösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium»raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margit»hídf6től a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim : „Harmonhör l " . Te le fonszám: 51 -6 -52 . 

M A R X ÉS M É R E I B U D A P E S T 

T A N S Z E R G Y Á R A B U L C S ú » u . 7. 
Telefonszámok: 93-3-86 és 93-3-88 • m h h b ^ h b 

G y á r t a n a k : fizikai, kémiai, természet» 
rajzi, mértani és földrajzi eszközöket. 
— Vetítőgépeket, mértékgyüjteménye» 
ket, számológépeket. 
Szemléltetőképek nagy választékban. 
Új népiskolai kimerítő áriegyzékün» 
ket kívánatra díjtalanul küldjük. 

Megjelent kiadásunkban Renner: Fizikai gyakorU. 
tok című műve, 180 oldal terjedelemben. Bolti ára 
4.40 P. Nélkülözhetetlen minden fizikával fog-
lalkozó tanítónak I 

ft tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 
LUKÁCS BÚTOR Ü Z L E T E 

Szolid árak. Jó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon: 4 1 - 9 - 0 4 . 

LUKACS ANTAL 
ÓRAK, ÉKSZEREK 

valódi ezüst evőkészletek és dísztárgyak. 
N a g y v á l a s z t é k , fizetési kedvezmény. 

Budapest IV, Petőfi Sándor utca 17. Telefon : 88.0=92 

SZLEZAK 
h a r a n g -
ö n t o-
m e s t e r 

BUDAPEST, 
Frangepánsu. 

80. szám 

Saját házában 

RÁFAEL 
S Ü N . K É S Z Í T : 

új harangos 
kat, harang, 
vaskoronákat 

és vas» 
állványokat, 

repedt haran» 
gokat újra át= 
önti legjutá» 

nyosabb 
árban. 

Mielőtt harangot rendel, kérjen tőlem d í j m e n t e s költségvetést 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T A R S A 
iskolabntorsgyára, Budapest VI, Dévényi-út 20s22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása. Vasállványú 
iskolapadok törhetetlen 
kovácsolt vasból. 

Te le fon : 90-7-67. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve 

ISKOLAPADOKAT ÉS TORNASZEREKET 

szépet, jót, olcsón 
FULLÉR ISTVÁN VÁLLALATÁNÁL, BAJA 

BARAKOVITS J Á N O S 
m Uo r g o n aép f tő 
Rákospalota, Pázmány.út 7 2 . 

Ű J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű jav í tás t a leg-
m é r s é k e l t e b b é rőn vá l la l . 

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellet! részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított első magyar hangszergyár 
C T n i M A Q C C D B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O I U í V H O O C n L Á N C H l D - U T C A 5. S Z Á M 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot. 

R1GLER J Ó Z S E F E D E 
PAPIRNEMU RESZVENYTARSASAG 

BUDAPEST 

G Y Á R T E L E P É S K Ö Z P O N T 

VI, RÓZSA-UTCA 55. SZ. 
Rajzfüzetek, rajztömbök, állótömbök a 
legjobb kivitelben, vázlatkönyvek külön; 
féle kivitelben készülnek. Magyar gyárt» 
mányúrajztáblák, háromszögekésvonab 
zók, továbbá rajzeszközök és minden» 
nemű rajz és festőanyagok nagy raktára 

Angster József és Fia 
orgona» és harmóaiumgyár rt. Pécs 
Orgonák, harmóniumok. 
Javítások, átépítések. 
Új homlokzatsípok. 
Villamosfujtatósberendezések. 
A szegedi nagy orgona készítői. 
Méltányos árak ! Fizetési kedvezmények l 

LEDO BÉLA 
egyházi műötvös, Budapest IV, Szervita-tér 8 
Ké-zítí az összes fémból való 

egyház i kegyszereke t A,on,o.c.-..«.t0.« 

23.124. - Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 23=ik számához. 

A Z I S K O L Á N K Í V Ü L I 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 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). 

Az előadásokra nézve néhány szempontot ajánlunk az előadók szíves f igyelmébe: 
1. N e 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 O A Z D A T A R T O Z Á S O K R E N D E Z É Ü E 
— A 10.000—1935. M. E. rendelet ismertetése — 

Az 1933. évi 14.000. sz. kormányrendelet beve-
zette a védett birtok intézményét (L. a Nép-
tanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató 1933. 
évi november 16-i számában megjelent sárga 
előadást). Ez a rendelet a védett birtokká nyil-
vánítás hatályát 1935. évi október 31-ig terjedő 
időre állapította meg. Minthogy ezen a napon 
a gazdatartozások fizetésének szabályozása tár-
gyában kibocsátott e rendelet hatálya lejárt, a 
kormány ezévi október hó 11. napján 10.000/1935. 
M. E. sz. alatt a gazdatartozások rendezése tár-
gyában újabb rendeletet bocsátott ki. Ez az új 
rendelet a védettség hatályát további két eszten-
dővel, vagyis 1937. évi október hó 31-ig meghosz-
szabbítja, ami annyit jelent, hogy ez utóbbi 
határidőig a gazdák védett birtokaira és ingó-
ságaira az előírt szolgáltatások teljesítése ese-
tén végrehajtás ezután sem foganatosítható és 
árverés nem tartható. Az előbbi 14.000/1933. sz. 
rendelet, valamint az ezt kiegészítő és módosító 
rendeletek mindama rendelkezései, amelyeket az 
új, 10.000/1935. sz. rendelet hatályon kíviil helyez, 
további két évre hatályban maradnak. A védett-
ség és a szolgáltatások rendszere tehát nagyjá-
ban megmaradt. 

Új védettséget kérni nem lehet, tehát védett 
birtok ezután is csak az, amelyet a bíróság 
annakidején védetté nyilvánított. A védettség 
ellenében ezután is nagyjában ugyanazokat a 
szolgáltatásokat kell teljesítenie a védett gazda-
adósnak, mint eddig, de vannak eltérések is és 
éppen ezeket fogjuk megismertetni az alábbiak-
ban. 

Az eddigi kedvezményeken kívül a 10.000/1935. 
sz. kormányrendelet a következő újabb kedvez-
ményeket nyújtja: 

1. Altalános kamatcsökkentés a nem védett 
gazdaadós javára: Tekintet nélkül a földbirto-
kok nagyságára, a nem védett gazdák régi tar-
tozásaikra (azokra, amelyek 1932 április 1. napja 
előtt keletkeztek) az eddigi évi 5%% helyett 
1935. évi augusztus hó 31. napja utáni időre ka-
mat fejében 5%-ot fizetnek. 

2. Kamatcsökkentés a védett gazdaadósok ja-
vára: A védett gazdaadós kamat fejében (a zá 
logleveles kölcsönök kivételével) minden követe-
lésre az eddigi í% helyett 3'A %-ol, tőketörlesz-
tésül pedig minden jelzálogos tartozásra az 
eddigi 1% helyett VaVo-oí, összesen tehát az eddigi 
évi 5% helyett 4%-ot fizet. 

3. A negyvenszeresen túli adósságok könyv-
adásságként való átvállalása. A védett birtokok 
tartozásainak a kataszteri tiszta jövedelem 
negyvenszeresét meghaladó részét az állam 
könyvadósságként átvállalja. Vagyis a negyven-
szeresen felüli tartozást az állam egyenlíti ki a 
hitelezőnek akként, hogy ennek 40 éven át 3%-ot 
fizet. Ezzel a védett gazda tartozásainak ez a 
része a hitelezővel szemben megszűnik. A könyv-
jóváírásnak azonban ezer katasztrális holdnál 
nagyobb védett birtokra nézve nincsen helye. 

4. A tíz holdnál nem nagyobb védett birtok 
rövidlejáratú tartozásainak a negyvenszeres ka-
taszteri tiszta jövedelem összegén belül eső része 
hoszúlejáratú tartozássá alakul át (konverzió), 
amelyet az adós ötven év alatt évi 4%%-kai tör-
leszt. 

5. A tíz holdon felüli, de húsz holdnál nem 
nagyobb védett birtok pénzintézeti tartozásainak 
a kataszteri tiszta jövedelem harmincszorosától 
negyvenszereséig terjedő felerészét (de legfel-
jebb holdanként 300 P-t) az állam készpénzben 
kifizeti a gazdaadós helyett; a negyvenszeresen 
felüli, valamely hitelintézet javára fennálló jel-
zálogos követelést pedig az állam a 14.000/1933. 
sz. rendelet 28. szakaszában szabályozott módon 
a hitelező javára írja könyvadósságként. 

6. A védettség törlése felfüggeszthető elemi 
károk, vagy egyéb súlyos károsodás okából. 

7. A törölt védettség viszaállítható az elmu-
lasztott szolgáltatások pótlása ellenében. 
8. A terhelési határok méltányos kiigazítását 

teszi a rendelet lehetővé, amely kiigazítás lesz 
irányadó a fizetések és kedvezmények mérté-
kére. (Erről alább külön fejezet.) 

9. A kezesek és adóstársak felelőssége eny-



9 3 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 68. ÉVF. 

hébbé tétetik és a méltányosság szerint nyer 
szabályozást. 

A védett birtokok adósságrendezése. 
Az adósságrendezés szempontjából a védett 

birtokok nagyság szerint a következő három 
csoportra oszlanak: 

1. A 10 holdnál nem nagyobb birtokok és olyan 
ennél nagyobb birtokok, amelyek kataszteri 
tiszta jövedelme a 100 koronát meg nem haladja. 

2. A 10 holdtól 20 holdig terjedő birtokok, vagy 
20 holdnál nagyobb birtok, amelynek kataszteri 
tiszta jövedelme a 100 koronát meg nem haladja. 

3. A 20 holdon felüli birtokok egészen 1000 
holdig. 

L A 10 holdig terjedő védett birtokok adósság-
terhe végleges rendezést nyer. Ugyanis a negy-
venszeresen felüli adósságteher az állam ^önyv-
adósság vállalásával megszűnik. A harmincszo-
rostól a negyvenszeresig terjedő jelzálogos adós-
ságok felét (legfeljebb azonban holdanként 300 
pengőt) a kincstár készpénzben a régi rendelet 
alapján kifizette; az ezután még fennmaradó 
tartozásokat a negyvenszeres határon belül öt-
ven éven át VA %-kal törlesztendő tartozássá 
alakítják át. Vagyis a könyvadósságvállalás és 
a készpénzfizetés után fennmaradó tartozások 
hosszúlejáratú adósságokká változnak át s ezeket 
a védett gazda 50 év alatt törleszti. Az átalakí-
tás e kedvezménye csak 10 holdig jár az adósnak. 

2. A 10 holdtól 20 holdig terjedő birtokokra 
nézve a rendezés a következőképen megy végbe: 
a negyvenszeresen felüli tartozást könyvadósság-
ként vállalja át az állam. A harmincszorostól 
negyvenszeresig terjedő jelzálogos hitelintézeti 
tartozás felét az állam készpénzben kifizeti (de 
legfeljebb holdanként 300 pengőt). 

3. 20 holdtól 1000 holdig terjedő védett birtok-
nak a negyvenszeres szorzatot meghaladó adós-
ságát az állam könyvadósságként vállalja át. 

Az 1000 holdnál nagyobb védett birtokra nézve 
egyénenkénti elbírálás alapján egy év múlva 
fog megindulni a rendezés. 

A tartozások rendezésének általában nincsen 
helye, ha a védett ingatlanokat terhelő jelzálo-
gos követelések összege a kataszteri tiszta jöve-
delem 200-szorosát meghaladja. 

Az ilyen ingatlanok védett birtok minősége 
1936 október 31. napján megszűnik, kivéve, ha 
a pénzügyminiszter méltányosságból megengedi 
ezekre nézve a védettségnek további egy évvel 
való meghosszabbítását. 

Milyen szolgáltatásokat kell teljesítenie a 
védett gazdának? • 

Az 1935. évi augusztus hó 31. napjáig terjedő 
időre a szolgáltatásokat az eddigi jogszabályok 
szerint kell teljesíteni. E nap utáni időre a vé-
dett gazda kamat fejében az eddigi 1% helyett 
évi 31A%-ot, tőketörlesztés fejében pedig a jel-
zálogos követelésekre lA % törlesztést kell fizetnie 
az eddigi 1% helyett, vagyis összesen évi 4%-ot 
az eddigi 5% helyett. 

Ahhoz tehát, hogy a védettséget a gazdaadós 
megtarthassa, a következő szolgáltatásokat kell 
teljesítenie az 1935 augusztus hó 31. napja utáni 
időre. 

1. A folyó évi közadókat; az adóhátralék tőke-
összegének évi 10%-át, amely azonban nem lehet 
nagyobb, mint a folyó évi adók 25%-ának meg-
felelő összeg. 

2. A zálogleveles tartozások után évi 5%-ot és 
kezelési költség címén körülbelül %%-ot; 

3. minden egyéb követelésre évi 3M% kamatot, 

ezenkívül a jelzálogos követelésekre tőketörlesz-
tés fejében évi ot, összesen 4%-ot. 

Ha az adós 1935. évi augusztus hó 31-ik napja 
utáni időre 3'A%-nál nagyobb kamatot fizetett, 
a túlfizetést a legközelebbi időre járó kamattar-
tozásba kell javára beszámítani. 

Ha a tartozások összege a védett birtok katasz-
teri tiszta jövedelmének negyvenszeres szorzatát 
meghaladja: a védett gazdaadós ezután is 
igénybeveheti azt az eddigi kedvezményt, hogy 
összes tartozásaira együttvéve csak annyit fizet, 
mint amennyit akkor kellene fizetnie, ha a jel-
zálogos tartozásainak összege a kataszteri tiszta 
jövedelem negyvenszeres szorzatának felelne 
meg. A kedvezmény igénybevétele esetében 1935 
szeptember hó 30-ik napja utáni időre járó szol-
gáltatások közvetlenül a hitelezők kezéhez kell 
fizetni. De ily -esetben a védett adós az 1935 
szeptember 30-a utáni időre nem köteles többé 
megfizetni a kataszteri tiszta jövedelem minden 
koronája után az eddig előírt 10 filléreket. 

A tíz holdig terjedő védett birtok rövidlejáratú 
tartozásainak hosszúlejáratúvá való 

átalakítása. 
Az új rendelet a 10 holdnál nem nagyobb bir-

tokok védett tulajdonosainak újabb különleges 
kedvezményt juttat. Ez abban áll. hogy a negy-
venszeres szorzaton belül eső tartozások hosszú-
lejáratú tartozásokká alakíttatnak át, mely össz-
tartozást a gazdaadós 50 esztendő alatt évi ÍA% 
fizetésével törleszt. (A 10 holdas gazdával azonos 
elbánás alá esik az a védett gazdaadós, akinek 
a birtoka nagyobb ugyan 10 holdnál, de a ka-
taszteri tiszta jövedelem a 100 koronát meg nem 
haladja.) 

Ha a gazdaadós tartozásainak erről a hosszú-
lejáratúvá való átalakításáról lemond, úgy bir-
toka elveszti a védettséget. Azonban a lemondás 
nem zárja ki azt, hogy a negyvenszeresen felüli 
tartozásokat az állam könyvadósság-vállalással 
rendezze és ha ez a rendezés bekövetkezik, úgy 
a hosszúlejáratú adóssággá való átalakításról 
történt lemondás ellenére a védettséget csakis 
a könyvadósság-vállalás végrehajtása után kell 
törölni. Tehát általában megszűnik a védettsége 
annak a 10 holdas (vagy ennél kisebb) gazda-
adósnak, aki lemond a negyvenszereséig terjedő 
tartozások átalakításáról; de e lemondás ellenére 
is az állam végrehajthatja a negyvenszeresen 
felüli tartozások könyvadósságként való átvéte-
lét, amely esetben a gazdaadós tartozása a hite-
lezőkkel szemben megszűnik és a védettséget 
csakis a könyvadósságvállalás keresztülvitele 
után fogják törölni. Nem esnek átalakítás alá: 
1. a köztartozások, 2. a zálogleveles tartozások. 
Ezeket továbbra is a megállapított módon kell 
fizetni. 

A hitelező kívánhatja az átalakítás mellőzését 
az olyan követelésekre nézve, amelyek általában 
ki vannak véve a védettséggel járó korlátozások 
alól (e kivételek a 14.000/1933. sz. rendelet 14. 
§-ában vannak taxatíve felsorolva). Továbbá 
az olyan követelésekre nézve, amelyek kézi zá-
logjoggal, vagy más külön kielégítési joggal 
vannak biztosítva; végül a családi vagy örök-
lési jogviszonyon alapuló követelésnek arra a 
részére, amelyet a bíróság a korlátozások alól 
fel nem oldott. 

Ha azonban a hitelező kívánságára ezekre az 
adósságokra mellőzik a hosszúlejáratúvá való át-
alakítást, akkor a bíróság a tartozás törlesztési 
módozatait és a tartozás összegét is a felek va-
gyoni viszonyainak méltányos tekintetbevéte-
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lével megfelelően leszállíthatja. (Ennek az eljá-
rásnak a részleteit a kormány kiilön rendelettel 
fogja megállapítani.) 

Addig, amíg a követelés átalakítása folytán 
az első törlesztő részlet esedékessé nem válik, a 
gazdaadósnak a védettséggel járó előírt szolgál-
tatásokat kell teljesítenie. 

A húsz holdig terjedő védett birtok külön 
kedvezménye. 

Az új rendelet kiterjeszti az eddig csak 10 
holdig nyújtott külön kedvezményt egészen a 
20 holdig terjedő birtokokra. Ez a kedvezmény 
abból áll, hogy a kincstár a birtoknak a katasz-
teri tiszta jövedelem harmincszorosa és negyven-
szerese között fekvő hitelintézeti jelzálogos tar-
tozásának a felét (legfeljebb azonban holdanként 
300 P-t) készpénzben kifizeti az adós helyett. A 
negyvenszeresen felüli hitelintézeti követelést 
pedig az államkincstár a régi rendelet 28. 
| -ában körülírt módon könyvadósságként át-
vállalja, ami akként megy végbe, hogy a köve-
telést az államadósságok könyvében a hitelezők 
javára írják. Ha e rendezés után még fenn-
maradna a védett gazdaadós ellen a negyven-
szerest meghaladó követelés úgy ezt a követe-
lést az állani könyvadósságként vállalja át és 
fizeti a hitelezőnek negyven éven át évi 3 %-kai. 
A könyv adós ságként az állam által elvállalt 
tartozások után a gazdaadósnak semmit sem 
kell fizetnie a következő három esztendőben. 

A kedvezmények általában kiterjednek a há-
zas beltelekre is. Ha ugyanis a gadaadós védett 
birtokához olyan házas beltelek is tartozik, ame-
lyet nagyobbrészben maga vagy hozzátartozói 
használnak, az ilyen házas beltelket olyan ingat-
lanként kell számításbavenni, mint amelynek 
kedvezmények, amelyek a védett földbirtokra 
ával egyenlő. 

E rendelkezés szempontjából házas belteleknek 
kell tekinteni a házadó alá eső beépített ingat-
lant. Az ilyen beltelkeket a védettség és a szol-
gáltatások tekintetében megilletik mindazok a 
kedvezmények, amelyek a védett földbirtokra 
vonatkoznak. 

A terhelési határok méltányos kiigazítása. 
Megesik gyakran, hogy a kataszteri tiszta jö-

vedelem negyvenszeres szorzata az ingatlan ér-
tékét és elérhető jövedelmezőségét tekintve nem 
megfelelő alap a védettséggel kapcsolatos ren-
delkezések alkalmazásában, mert a kataszteri 
tisztajövedelem már túlságosan eltávolodik a 
birtok valódi értékétől. Ilyenkor a negyvenszeres 
határ helyébe, akár az adós, akár a hitélező ké-
relmére, a könyvadósságvállalás ós a szolgálta-
tások szempontjából irányadó más megfelelő 
alacsonyabb vagy magasabb határt lehet meg-
állapítani. 

Az alacsonyabb határ megállapítását csak 
akkor lehet kérni, ha a védett birtok kataszteri 
tiszta jövedelmének holdankénti átlaga 14 koro-
nát, jelzálogos terhe pedig a kataszteri tiszta 
jövedelem harmincszorosát meghaladja. 

Nincs helye a helyesbítési eljárásnak, ha a 
védett birtok 20 kataszteri holdnál nem nagyobb 
(illetve, ha nagyobb, kataszteri tiszta jövedelme 
100 koronát nem halad meg). De az ilyen kis-
birtok esetében is a pénzügyminiszter elrendel-
heti a helyesbítési eljárást, ha a birtok forgalmi 
értéke és a kataszteri tiszta jövedelem negyven-
szeres szorzata között feltűnő aránytalanság 
mutatkozik. 

Általában a teherhatár helyesbítésének csak 
akkor van helye, ha a helyesbítés a kataszteri 

tiszta jövedelem legalább 20%-ának megfelelő 
felemelését, illetőleg 15%-ának megfelelő leszál-
lítását eredményezné. 

A teherhatárok kiigazítására irányuló kérel-
met a helyi bizottságnál kell előterjeszteni és 
pedig az eljárás szabályozására kibocsájtandó 
külön rendelet közzétételétől számított 90 napon 
belül. A helyi bizottság határozata ellen panasz-
nak van helye a kir. ítélőtáblához, amely hár-
mas tanácsban dönt. 

A teherrendezés végrehajtása. 
A könyvadósságvállalással megszűnt követelé-

seket biztosító jelzálogjogokat törölni kell és a 
törölt jelzálogok ranghelyén a kincstár javára 
telekadósságot kell bejegyezni. 

A telekadósságra ennek bejegyzésétől számí-
tott három éven át a védett gazda sem, kamatot, 
sem tőketörlesztést nem fizet. A három óv el-
telte után teljesítendő kamatfizetés és tőketör-
lesztés mértékét és módozatait a mezőgazdaság 
jövedelmezőségi viszonyaihoz mérten a pénzügy-
miniszter a földmívelésügyi és igazságügyi mi-
niszterrel egyetértve időről-időre rendelettel 
fogja megállapítani. 

A 20 holdnál nem nagyobb kisbirtok esetében, 
amelyekre nézve a régi rendeletben megszabott 
rendezésnek van helye (készpénzfizetés és könyv-
jóváírás a 14.000/1933. sz. M. E. rendelet 27. és 
28. §-ai szerint), ez utóbbi rendezésnek meg kell 
előznie a jelen rendeletben meghatározott könyv-
adósság végrehajtását. Annak megállapításában, 
hogy a kisbirtok jelzálogos terhe meghaladja-e 
a kataszteri tiszta jövedelem negyvenszeresét, 
az említett előbbi rendezés végrehajtása után 
fennálló állapotot kell irányadónak venni. 

Ha a védett birtok 1000 kataszteri holdnál na-
gyobb és kataszteri tiszta jövedelme a 7000 ko-
ronát meghaladja, sem a könyvjóváírással való 
teherrendezésnek, sem pedig a teherhatárok he-
lyesbítésének nincsen helye. 

Ha a védett birtok jelzálogos tartozásainak 
összege a kataszteri tiszta jövedelem kétszáz-
szorosát meghaladja, akkor tekintet nélkül a 
birtok nagyságára, sem könyvadósságátválla-
lásnak, sem a követelések átalakításának, sem a 
teherhatárok helyesbítésének általában nincsen 
helye és az ily ingatlanok védett birtokminősége 
1936 október 31-én megszűnik. De a védettségi 
feljegyzés hatályát további egy évre meg lehet 
hosszabbítani, ha a tulajdonos kimutatja, hogy 
a védett birtok jövedelme magának és vele kö-
zös háztartásban élő hozzátartozóinak az egye-
düli megélhetési alapja. A pénzügyminiszter 
ilyen különös méltánylást érdemlő esetben meg-
engedheti a védettségi feljegyzés hatályának 
meghosszabbítását GS cl teherrendezés végrehaj-
tását. A meghosszabbítás, illetőleg kiterjesztés 
iránti kérelem előterjesztésének határidejét külön 
rendelet fogja megállapítani. 

A kezesek és adóstársak jogviszonyai. 
Ezek tekintetében az új rendelet többirányú 

enyhítéstJioz, melyek a következők: 
Ha a főadós gazdaadós, úgy az általa teljesí-

tett megfelelő kamatfizetéssel a folyó kamat-
fizetési kötelezettség teljes kiegyenlítést nyer és 
a kamatkövetelésnek ezt meghaladó része keze-
sével vagy adóstársával szemben is megszűnik. 

Főadósnak azt kell tekinteni, aki a hitelt gaz-
dasági értelemben igénybevette; kölcsön eseté-
ben rendszerint azt, akinek részére a kölcsön 
összegét készpénzben folyósították. 

Ha azonban a gazdaadós, mint kezes, vagy 
adóstárs olyan követelésre teljesít kamatfize-

f 



9 3 2 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 68. ÉVF. 

tést, amelynek főadósa nem gazdaadós, vagy 
ha ilyen bár, de még a meghatározott mértékű 
kamatot sem, fizeti meg, a hitelezőnek a kamat 
megfizetésére, illetőleg kiegészítésére irányuló 
követelése tovább is fennmarad. 

A hitelező a gazdaadós kezesétől, vagy adós 
társától a rendezés esetén is kielégítést keres-
het. Ha azonban a gazdaadós a gazdasági érte-
lemben vett fpadós, úgy a bíróság a kezes ré-
szére a hitelező hozzájárulása nélkül is meg-
engedheti a kötelezettség részletekben való tel-
jesítését. 

Lényeges újítása a rendeletnek az, hogy ha 
a kezes, vagy adóstárs maga is gazdaadós és 
ingatlana 50 kataszteri holdat meg nem halad, 
a szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmények, 
valamint a rendezésre vonatkozó szabályok az 
ő kötelezettségére is kiterjednek. 

A védettség törlésének korlátozásai. 
Az új rendelet szerint nem lehet kérni a vé-

dettség törlését olyan követelés alapján, 
amely az ingatlanból és a védett ingóságokból 
a védettség megszüntetése esetéhen kielégítést 
előreláthatóan nem nyerhetne. Ha azonban a 
követelés biztosítására szolgáló jelzálogjog a 
negyvenszeres határon belül esik, a bíróság a 
védettség törlése iránti kérelmet nem utasít-
hatja el. 

Ha a védettség törlését kérik, a bíróság az 
érdekelteket 15 napon belül meghallgatja azzal 
a figyelmeztetéssel, hogy bizonyítékaikat a 
tárgyalásra hozzák magukkal. 

A törlést a szolgáltatások elmaradása miatt 
csak az a hitelező kérheti, akivel szemben az 
adós a szolgáltatást elmulasztotta. De ily eset-
ben is mellőzni kell a törlést, ha az adós el-
mulasztott kötelességének legkésőbb a tárgya-
láson eleget tett, ha csak be nem bizonyul, 
hogy rosszhiszeműen késedelmeskedett. 

A törlési kérvény és tárgyalás költségeit az 
adós terhére kell megállapítani, de a költség 
összegének megállapításában csakis az adós 
által elmulasztott szolgáltatás összegét kell 
alapul venni. Az adósnak rosszhiszeműen oko-
zott költség megtérítésére a hitelezőt kötelezni 
kell. 

A védettség törlésének felfüggesztése. 
A bíróság a védettség törlésének elrendelé-

sét felfüggesztheti, ha a gazdaadós okirattál 
igazolja, hogy vagy szárazság, vagy máster-
mészetű csapás okozta rossz termés, állatainak 
elhullása, vagy egyéb önhibáján kívül szenve-
dett súlyos károsodás miatt jutott abba a hely-
zetbe, hogy kötelezettségének egyelőre nem 
tud eleget tenni. De i ly esetben sincs helye a 
törlés felfüggesztésének, ha az adós a károso-
dás beállta előtt több mint egy éven át elmu-
lasztotta a szolgálatok teljesítését. 

Á bíróság a felfüggesztés idejét a körülmé-
nyekhez mérten szabja meg, leghosszabb tar-
tama rendszerint a gazdasági év végén túl nem 
terjedhet; de ha a károsodás olyan terményt 
ért, amely rendszerint csak a következő gaz-
dasági évben kerül felhasználásra, a felfüg-
gesztés legfeljebb a termelést követő gazdasági 
év végéig terjedhet. Szőlőgazdaságot ért elemi 
csapás esetén a következő év december hó 15-ig 
lehet a törlést felfüggeszteni. 

A védettség törlését akkor is mellőzi a bíró-
ság, ha az adós okirattal igazolja, hogy a meg-
szüntetést kérő hitelező irányában teljesítette 

az előirt és esedékessé vált szolgáltatásokat, 
amelyek elmulasztása miatt kérte a hitelező a 
védettség törlését. Ha az adós ezt nem igazolja, 
a bíróság a felfüggesztés tartamának eltelte 
után, a hitelező kérelmére, a felek meghallga-
tása nélkül elrendeli a védett birtok telek-
könyvi feljegyzésének törlését. 

Ha a védett birtokfeljegyzés törlését a bíró-
ság felfüggesztette és a felfüggesztés hatálya 
1935 október 31-én jár le, úgy a védettség törlé-
sét az 1935 október 11-ike előtti időről hátralé-
kos szolgáltatások elmulasztása okából csak 
akkor lehet elrendelni, ha a gazdaadós az el-
maradt szolgáltatásokat 1936. évi október 31-ik 
napjáig sem pótolja. Tehát a védett gazdaadós 
még egy további esztendőt nyer az elmulasztott 
szolgáltatások pótlására. Ilyenkor a bíróság a 
hitelező kérelmére az adóst helyzetének meg-
felelő részletfizetésekre kötelezheti. Á bíróság 
méltánylástérdemlő esetben még azt is megen-
gedheti, hogy az adós az elmaradt szolgáltatá-
sokat legfeljebb 1937 október 31-ig napjáig a 
bíróság által megállapított időpontokban ese-
dékes részletekben fizesse meg. Ha ezeket a 
részleteket is elmidasztja a védett adós, akkor 
a védettség törlésének van helye. 

A törölt védettség visszaállítása. 
A rendelet szerint a törölt védettséget a bíró-

ság a védett gazda által elmulasztott szolgál-
tatások teljesítése ellenében visszaállíthatja. 
Ennek szabályait a rendelet a következőképen 
állapítja meg: 

Az a gazdaadós. akinek ingatlanairól a vé-
dettség feljegyzését a szolgáltatások elmulasz-
tása miatt a jelen rendelet életbeléptetése előtt 
(1935 október 11 előtt) törölték: a folyó év 
utolsó napjáig (1935 december 31-ig) kérelmet 
terjeszthet elő ahhoz a bírósághoz, amely a 
védettség törlését elrendelte, a törölt védett-
ség visszaállítása iránt. Ugyanilyen kérelem-
mel fordulhat a bírósághoz a volt védett bir-
tokos örököse is. 

Nincs helye a törölt védettség visszaállítá-
sának. ha a volt védett birtok 1000 kataszteri 
holdat meghalad é? kataszteri tiszta jövedelme 
több mint 7000 korona. 

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg elő 
kell terjeszteni a bizonyítékokat arról. hogy_ az 
adós a védettséggel járó szolgáltatásokat a jel-
zálogos hitelezők irányában úgy a védettség 
megszüntetése előtti, mint az azt. követő időre 
— bár utólagosan — teljesítette, vagy pedig, 
hogy a hitelező a szolgáltatásról lemondott. 

Ha az elmulasztott szolgáltatások a védett-
ségi fizetési kötelezettségek egy évi összegét 
meghaladják, a védettség visszaállításához ele-
gendő, ha a gazdaadós csak egy évi szolgálta-
tást pótol, illetőleg ennek elengedését mutatja 
ki. Ebben az esetben a bíróság az egy évi ösz-
szeget meghaladó szolnáltatások teljesítésére 
legfeljebb 9 hónapi halasztást ad és megálla-
pítja, minő részletekben köteles teljesíteni az 
adós. A részletfizetés elmulasztása esetén, a 
védettség törlésének van helye. 

A védettség visszaállítására megindított el-
járás folvamán a gazdaadós kérelmének jog-
erős elbírálásain az adós valamennyi előírt 
szolgáltatást köteles teljesíteni, mert különben 
nincs helye a védettség visszaállításának. 

(Esetleges kérdezősködésekre lapunk szer-
kesztősége felvilágosítást ad. Szerk.) 

) 
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Néptanítók Lapja 
N É P M Ü V E L É S I T Á JÉKOZTATÓ 

C Z E R K E S Z T Ő S É G : Budapest, V., Hold-utca i6. (Magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Telefon : 26:8:18. 

I^" I A D Ó H I V A T A L : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
VIII. ker., Múzeum-körút 6. szám. Gólyavár. Telefon: 46-1-45. 

T ^ É Z I R A T O K megőrzésére és 
visszaadására a szerkesztőség 

nem vállalkozik. Hirdetések szö-
vege a kiadóhivatalnak, minden 
egyéb kézirat a szerkesztőségnek 

küldendő. 

"CLŐFIZETÉS egész évre 9-60 P, negyedévre 2-40 P. Egyes szám 
ára 5 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az 
állami-, községi-, társulati-, magán és érdekeltségi elemi népiskolák évi költ-
ségvetésébe vétessék föl. Előfizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő 
postautalványon vagy az Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. 

"LT I R D E T É S hivatalos pályázat 
10 fill., magánhirdetés 14 fillér 

szavanként. Üzleti hirdetés: 1 oldal 
160 P, x/> oldal 85 P. l/« oldal 50 P, 
VB oldal 30 P. A hirdetési díjak a 
kiadóhivatal címére előre fizetendők. 

„KIT AZ IGAZ SZERETET A KIS JÉZUSHOZ VEZET, 
BÉKESSÉG EMBERNEK!" 

írta: Dr. MADARÁSZ ISTVÁN 

A z áteredő bűn jármában vergődő ószövetségi ember a bálványimádás és erkölcsi 
romlás legsötétebb börtönében is honvágyat érzett az elfelejtett és elhagyott atyai 
ot thon után : az Isten tiszta eszméje és az erkölcsi szépség ideálja után. Nem elégí-
te t ték ki lelkét az egyiptomi s görög mitológia költői meséi, nem az oktalan bálvány-
imádás bárgyú szokásai, nem az érzéki örömök mámora. A Kaukázus sziklájához 
láncolt Prometheusz, akinek májá t naponként marcangolta a saskeselyű s aki tehe-
tetlenül rázta bilincseit, volt az ókori léleknek szomorú jelképe. 

A négyezeréves történeti advent istenkeresése és szabadulás u tán való vágya 
Izaiás próféta fohászában nyilvánult meg legvilágosabban : „Harmatozzatok Egek 
felülről s a felhők csöpögjék az igazat; nyíljék meg a föld és teremje az üdvözítőt" (45, 8). 

Négyezer év keserves vergődése és tapogatózása után megjelent Betlehemben 
az isteni irgalom és szeretet egy kisded képében, hogy a lelki vakságban szenvedő 
lélekről levegye a hályogot s az emberi szívről leolvassza a bűn kérgét, amint Szent 
Pál apostol szépen írja Tituszhoz írt levelében : „Megjelent ugyanis Üdvözítő Istenünk 
kegyelme minden embernek s arra oktat minket, hogy tagadjuk meg az istentelen-
séget s a világi vágyakat s éljünk józanul, igazan és jámborul e világon, várva a 
boldog reménységet s a nagy Isten és Üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének el-
jövetelét, ki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól 
s jócselekedetekre igyekvő, tulajdon népévé tisztítson" (2, 11—14). 

Megjelent a várva-várt s epedve esdett Megváltó a bethlehemi kisded alakjá-
ban és a világ őt nem ismerte meg. Kopogtatott a bethlehemi házak kapuin, de csak 
egy istálló jutot t neki otthonul, kopogtatott az emberek szívén, de csak a pásztorok 
szíve nyílott meg. Kik keresték a bethlehemi kisdedet? 

1. Felkeresték az egyszerű pásztorok, a föld tanulatlan, de tisztaszívű, becsü-
letes lelkű népe, melyet nem rontott meg szenvedés, földi érdek, nem félemlített 
meg fenyegetés. Az égi jelenésre azonnal ú tnak indultak és jóllehet semmisem igazolta 
külső jelekkel a nagy esemény horderejét, az alázat és hit ú t ján megérkeztek Jézus-
hoz s ők élvezték először azt a lelki békét, melyet az angyalok éneke a jóakaratú 
embereknek kilátásba helyezett. 

2. Felkeresték a napkeleti bölcsek, akiket a régi írások és hagyományok tanul-
mányozása, tehát az igaz, elfogulatlan emberi bölcselet késztetett az istenkeresésre. 
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s mivel jószándékukat az isteni kegyelem is i rányí to t ta , a komoly tudással párosult 
hit ú t j á n e l ju to t tak ők is az igazság és bölcseség forrásához : Istenhez. 

3. És kereste Heródes is. Nem a hit , nem a tudás , még jó indula tú kíváncsiság 
sem, hanem irigység, féltékenység, gonosz indula t vezérelte s jóllehet ha ta lmának 
minden eszközét felhasznál ta , hogy Jézust megta lá l ja s elpusztítsa, keresése ered-
ménytelen maradt . 

A nagyvilág azonban egyelőre nem ve t t tudomás t a bethlehemi eseményről. 
Milyen a XX. század istenkeresései Kik keresik Jézustt Hogyan keresik öt't s kik 

azok, akik megtalálják? 
A X X . század f i a is keresi az Is tent . Lelkét nem elégíti ki a technika csodás 

haladása, a motor szédületes m u n k á j a , a rádióhul lámok bámula tos já téka, az élve-
zetek raff inériája s tb . Franz Werf el osztrák író s bölcselő mond ja a mai emberről.: 
„Noch im schlammigsten Antlitz har re t das Gotteslicht seiner En t fa l tung . Die gieri-
gen Herzen greifen nach Kot, aber in jedem Menschen ist mir die He imkunf t des 
Heilands verheissen." „Még a legiszaposabb arcon is kifejlésre vár az Is tenfény. 
A mohó szív a sár u t á n vágyódik, de minden emberben vá rha tó az Üdvözí tő haza-
érkezése." 

1. Keresik az U r a t mindenekelőtt a jószándékú, alázatoslelkű, becsületesszí vű 
emberek, akiket még nem ron to t t meg a kételkedés cinikus szelleme, akiket még 
nem ér inte t t meg az erkölcsi romlot tság bomlasztó lehellete. Ezeke t nem elégíti ki 
a világ és a föld bármilyen élvezete. A fáradságos munka, a h ivatás lelkiismeretes 
teljesítése, a szenvedés és küzdelem nem billenti meg lelkük egyensúlyát s minden 
örömben, bánatban ahhoz fordulnak, aki az Ü t , Igazság és Élet s aki azt ígérte nek ik : 
„Jö j je tek hozzám mindnyá jan , k ik fáradoztok és terhelve vagytok és én megeny-
hítlek t i t eke t . " Ezek a föld egyszerű, jólelkű népe, az á r t a t l an gyermekek, tiszta-
lelkű i f j ak , szűzi leányok, hűséges hitvesek, önfeláldozó édesanyák és családapák, 
lelkiismeretes munkások. Ezek többrebecsülik a h i t kincsét és a lélek t isztaságát a 
világ minden ragyogó drágakövénél . 

Az 1900. évi k ína i forradalom alkalmával a forradalmárok vezére egy 15 éves 
kínai keresztény i f j a t akar t rábírni arra, hogy t agad j a meg h i té t . „Egy rúd ezüstöt 
adok neked" — így szólt a vezér az if júhoz. „ K e v é s " volt a válasz. „Egy rúd a ranya t 
adok hozzá" mondta az ajánló. , ,Ez is kevés" vol t a gyermek válasza. „ E g y értékes 
gyémántgyűrűt adok te te jébe" to ldo t t a meg a j án l a t á t a for radalmár . „Még az is 
kevés" válaszolta az i f jú . Mire a vezér bosszúsan kérdezte : „Mit akarsz t ehá t hite-
dér t?" „ E g y más l e l k e t " válaszolta az i f jú „ m e r t ha ezt a lelkemet e ladtam, milyen 
lélekkel léphetek I s t enem elé?" 

I lyen lelkek keresik és megta lá l ják az Ü r Jézust a X X . században is. 
2. Keresik az U r a t az elfogulat lan tudósok, bölcselők, feltalálók, akiket a gőg 

és dicsőség nem fosz to t t meg a helyes önismerettől , akik készséggel megha j t j ák a 
tudás zászlaját minden igazság és bölcseség kú t fe je előtt . 

Idetar toznak azok, aki Verulami Baco-viű azt t a r t j ák , hogy a felületes tudo-
mány t a l án eltéríti a gőgös tudós t Is tentől , de a mély tudás és gondolkodás föltét-
lenül visszavezet hozzá . 

Ide tar toznak a Kepler-féle tudósok, aki nagy művét e szavakkal fejezte be : 
„Mielőtt felkelnék az asztaltól, melynél sokat búvárkodtam, nincs egyéb hátra , 
minthogy felemeljem kezemet és szememet az égre és hálá t ad j ak Uramnak-Teremtőm-
nek azokért a k imondha ta t l an örömökért , melyeket műveinek szemlélete közben 
érez tem!" 

Idesorolhat juk a Pasteur Lajosokat, aki egyik felvilágosodott t an í tványának 
kérdésére, hogy miér t vallásos, az t felelte: „Mivel foglalkoztam kissé a tudománnyal , 
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úgy hiszek, mint a bretagnei pór s ha még t öbbe t fogla lkoztam volna vele, úgy hinnék, 
min t a bretagnei p ó r n ő . " 

I lyen hívők a Marconi-íéle tudósok, ak i 1930-ban, amikor a génuai k ikötőben 
horgonyzó „ E l e k t r a " hajóról egy gombnyomással meggyú j to t t a a többszáz mér-
földnyire fekvő Sidneyben, Ausztrá l ia fővárosában, a kiá l l í tás vi l lanyref lektorát , így 

Éjféli misére. Haranghy Jenő rajza. 

szólt a génuai érsekhez : „ H á l á t adok I s t ennek s á ldom őt , hogy megengedte, hogy 
bepi l lantsak tö rvénye ibe . " 

3. Keresik az U r a t most is a Heródesek, a hitet lenség, erkölcstelenség, forra-
d a l m a k apostolai, de nem azért , hogy t isztel jék, hanem hogy hi té t k i i r tsák az emberek 
lelkéből, mer t gonosz terveik ú t j á b a n áll. 

Ezek a szabadkőmívesség és harcoló hitet lenség csatlósai, akik a sa j tó , iro-
da lom, művészet , tö rvényhozás eszközeivel küzdenek I s t e n és az ő művei ellen. 
Ide ta r toz ik a f r anc i a szabadkőmívesség, a m e l y a Kr i sz tus tagadó Vol ta i renak és 
R e n a n n a k szobrot emel , idesorolható az orosz bolsevizmus, amely ledönti I s ten temp-
lomait , felégeti képe i t és J ú d á s n a k , Barabásnak állít emléket a városok piacain. 
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E három nagy csoporton kívül áll a hi tközömbösök óriási serege. 
Ezek nem keresik Jézus t , úgy élnek, min tha a bethlehemi kisded meg sem 

jelent volna. Elmerülnek földi gondja ikba, élvezeteikbe és közömbösek Istenükkel, 
Megváltójukkal szemben. Azt hiszik, hogy nincs rá szükségük. A tudomány , kultúra, 
technika megszerzi a békét és boldogságot. 

Pedig mennyire tévednek ! Is ten né lkül nincs tar tós béke, s nincs igazi bol-
dogság. Egy a r a b bölcselő j á r t Európában , megcsodálta a technika ha ladásá t , azt a 
szédületes gyorsaságot, mellyel az európai kérkedve dicsekszik. Az a r a b bölcs azt 
kérdezte az őt kalauzoló tudósoktól : „ H o v á siettek ? — A sebességet minden 
té ren felfokoztátok, de a béke és boldogság t empó já t nem t u d t á t o k meggyorsítani, 
de még a régit sem t u d j á t o k megta r t an i . " A boldogság és igazi béke nem függ a 
motor gyorsaságától, nem a rádió zenéjétől, n e m az egészségügy tökéletesítésétől, 
h a n e m olyan valamitől , ami a lélekben van, s ez : a ha rmónia Istennel , együtt-
működés az ő kegyelmével. 

Igazi boldogság és béke csak az Űr Jézussal összhangzó t iszta lélekben születik 
meg, mely I s ten s embertársai i ránt i kötelességteljesítésében, h iva tásának lelki-

. ismeretes gyakorlásában, Is ten adománya inak szükséghez mér t élvezetében s leg-
főképen az örök élet munkálásában leli életcél ját s életörömét. „Csak az ár ta t lanság 
t u d a t a , csak a t i sz ta lelkiismeret a d j a meg az örömet és boldogságot", m o n d j a Ibsen. 
(Rosmersholm I I I . ) Kedves Tan í tók ! Keressétek így és ezen az úton a bethlehemi 
kisdedet, keressétek a pásztorok alázatos hitével, a bölcsek komoly igazságkeresésével 
s akkor meg fog já tok ta lá lni ö t és az ő békéjét . 

A karácsonyi énekek közt legjobban h a t meg engem ez a két verssor : „K i t 
az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, Békesség embernek." 

Ha t i teket is az igaz szeretet fog vezérelni a kis Jézushoz, az ő hitéhez, az ő 
kegyelméhez, az ő szentségéhez — akkor jöhet bármilyen ki törő öröm, bármilyen 
veszélyes kísértés, bármilyen szenvedés, a kis Jézus lelketekben fog maradni s megadja 
nek tek azt a békét , boldogságot, melyet a vi lág meg nem a d h a t , melyet a világ el 
nem vehet, s mely az örök élet záloga. 

Mezőkövesdi 
betlehemesek. 

A Magyarság Nép-
rajza I I I . kötetéből. 
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O Y E R M E K I B O D A L O M 
Irta: dr. S C H O N E R F E R E N C 

Vannak a pedagógiának olyan területei, ahon-
nét minden elméletet száműznünk keli, ahol 
maga az eleven lélek írja elő, hogy mire vágya-
kozik. Ilyen terület a gyermek olvasmányainak 
a kiválasztása is. 

Elhibázott dolog lenne akár a gyermek-
pszichológia tantételeit, akár az iránynevelés 
dresszúra-módszereit zsinórmértékül venni, ami-
kor olvasmányt akarunk nyújtani a gyermek 
lelkének. A gyermekolvasmány legelső célja 
ugyanis a művészi gyönyörködtetés, azzal a 
képzeleti és erkölcsi tartalommal, amely min-
den igazi művészetnek a lényege. A művészi 
gyönyörködtetést azonban nem lehet olyan ér-
telemben adagolni, hogy ez való a liliputiak-
nak, amaz pedig az óriásoknak, ez a két-három-
éves gyereknek, amaz a tíz-tizenkétéveseknek; 
még úgy sem lehet megosztani, hogy ez való 
a gyermekeknek, amaz pedig a felnőtteknek. 
A képzelet és erkölcs birodalmában csak hori-
zontok Vannak, szűkebbek és tágasabbak, de 
minőségi különbségek nincsenek, csak az ér-
deklődésnek vannak határai. Nincsenek minő-
ségi különbségek, mert ami rút vagy rossz, 
éppúgy beletartozik a képzelet és erkölcs rend-
jébe, mint ami szép és jó, sötét odúk és fényes-
ségek, gonoszságok és erények. 

A művészi gyönyörködtetés tehát nem külön-
böztet meg külön gyermekirodalmat és külön 
felnőttirodalmat, hanem a fantáziának és eti-
kának különböző oldalait tárja fel a gyermek 
ós felnőtt előtt az életkornak megfelelő érdek-
lődési határok között. A gyermek csak abban 
az olvasmányban gyönyörködhetik, amiben a 
felnőtt is művészi élvezetet talál. A múltban és 
jelenben is elhibázott ifjúsági olvasmányok 
írói legelsősorban ott tévedtek, amikor minden 
áron egyedül csak „az ifjiíság számára" akar-
tak írni s témakörük nem terjedt tovább a tün-
dérmeséknél vagy az erkölcsi példázatoknál. 

Mivel a gyermek olvasmányainak kiválasz-
tása a tapasztalati pedagógia körébe tartozik, 
példával óhajtom illusztrálni. 

A fiam ötéves, a kislányom hároméves volt, 
amikor könyvet írtam Rákócziról. Ha néha-
napján megunták szórakozásaikat, hol az egyik, 
hol a másik surrant be hozzám: 

— Idesapa, mit csinálsz? 
— Picinyem, idesapa a nagy Rákócziról köny-

vet ír. 
Nagy érdeklődés, szinte határtalan érdeklő-

dés fogta el őket, először az apa, a felnőtt em-
ber munkája iránt, másodszor a tárgy iránt. 
Vettem azért nekik Rákóczi karakterbabákat, 
egy jól sikerült fa- és papírmasévárat tornyok-
ká], alagutakkal, katonákkal és .cselédszemély-
zettel. S ahogy a munkámban haladtam, idő-
közönként úgy mondtam el nekik Rákóczi tör-
ténetét, nem meseszerűen színezve, hanem az 
események sorrendjében úgy, ahogy írtam. 
Ekkor tapasztaltam a gyermeklélek figyelmé-

nek a felnőtteknél sokkal tökéletesebb hűségét, 
az érdeklődésnek azt az eleven frisseségét, 
amely pótolja a felnőtt több tudását és kritikai 
készségét. 

A tündérmesék, az erkölcsi példázatok he-
lyett a két picinynek lelkét egészen betöltötte 
a Rákóczi-történet. Játékaikban mindig új és 
újabb mozzanatokkal, színészi betétekkel több 
hónapon át, sőt még évek multán is végig ját-
szották Rákóczi életét és a korszak eseményeit 
azzal az üde és színes fantáziával, amely a mul-
tat élő-elevenné teszi s azokkal az erkölcsi ta-
nulságokkal, amelyek mindig örökkévalók. 

A gyermek figyelme és érdeklődése nemcsak 
a több tudást és kritikai készséget, hanem még 
a több tapasztalatot is pótolja. A két piciny a 
nyarat falun szokta tölteni. Ilyenkor a játék-
babáik is megszaporodtak, nagyanyjuk tömöge-
tett ki különböző primitívül készített bábukat, 
s a gyerekek mindegyiknek nevet is adtak. 
Észrevettem aztán a városi otthonban, hogy 
amikor a gyerekek magukban, vagy társaikkal 
játszadoztak, a falusi élményekből olyan élet-
képeket produkáltak a babákkal, amikben bá-
mulatos tapasztalati anyag elevenedett meg 
tökéletes élethűen, vagy élénken, művészien szí-
nezve. I lyen életképek voltak a földmívelő 
munka egyes fázisai, szántás, aratás, cséplés, 
majd népünnepélyek, mulatságok, azután val-
lási gyakorlatok, a szombati Szűz Mária-tiszte-
let, körmenetek, de viszont bemutattak duhaj 
mulatozást, a falusi nép eltévelyedéseit, vere-
kedést, káromkodást, lopást és betyáihistóriá-
kat. Ezekben a játékokban két dolog lett nyil-
vánvaló. Az egyik az, hogy a gyermeki lélek 
látása sokkal élesebb, mint a felnőtté, s így 
pótolja a felnőtt tapasztalatát, a másik, hogy a 
gyermek erkölcsi judiciuma szinte kristály-
tiszta s pártatlan, nem befolyásolják rokonszen-
vek vagy gyűlöletek. 
Herczeg Ferenc írja gyermekkori emlékeiben: 
„Ajánlom minden szülőnek és nevelőnek, ne ál-
tassa magát azzal, hogy a gyermek nem ért 
valamit. Én megértettem a felnőttek diszkrét 
beszélgetéseit és leplezett célzásait is. Ha 'va-
lami homályos volt előttem, addig gondolkoz-
tam és kombinálgattam, míg meg nem találtam 
a dolgok összefüggését. És többnyire megtalál-
tam. Ott iiltem észrevétlenül a szoba sarkában, 
játékkal a kezemben és mohón, mint a spongya 
a vizet, szívtam magamba a felnőttek beszélge-
téseit. Ha azt mondták — és gyakran mond-
ták — „nem érti", akkor kárörvendően nevet-
tem magamban és megállapítottam, hogy ne-
kem tulajdonképen több eszem van, mint a 
nagyoknak, mert én keresztül látok rajtuk, de 
ők rajtam nem." 

Amellett, hogy a gyermekpszichológia elmé-
leti kutatói és a pedagógia kiváló gyakorlati 
mesterei egyformán elismerik a gyermeklélek 
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megfigyelőképességének üdeséget és erejét, er-
kölcsi érzékének tiszta judiciumát, mégis mel-
lőzik a hivatásos tudomány, valamint a na-
gyok és szülők is azt a titokzatos és fenséges 
tényt, hogy a lélek nagysága és ereje a kisgyer-
mekben minden tudáson és tapasztalaton felül 
éppúgy csillogtatja az isteni jegyek összessé-
gét, mint a legnagyobb lelki zsenikben. Ez a 
nagyság a lélek tisztasága, ereje pedig az, 
hogy versenyez a tudással és tapasztalással, sőt 
legyőzi azokat. 

Ha figyelőállásban őrködünk a gyermeklélek 
pitvarában, nem kell várnunk, hogy mire éhes, 
mi után vágyakozik e? a drága lélek. Csak 
arra éhes, csak azután vágyakozik, ami után 
a mai nagy, a felnőtt ember. Pöttömnyi gyer-
mekarcok sem a régmúlt idők festményein és 
fényképein, sem a békebeli idők emlékeiben 
nem mutatnak olyan koravén, fáradt arckifeje-
zést, mint amit ma oly sűrűn látunk még a 
jómódban nevelt gyermekeknél is. A kamaszodó 
gyermekek arckifejezése pedig határozottan 
öreges, szinte kiélt. Ha jól megfigyelem, sok-
szor ráncokat látok a gyeimekarcokon. A neu-
raszténia komoly tünetei pedig igen gyakran 
kiütköznek a inai gyermekaicukon, tartásuk-
ban és modorukban. Mindez azért, mert ma-
gukra hagyott passzivitásukban is élik a szü-
lők és környezetük fáradt, agyonhajszolt, sok-
szor bizonytalan és tehetetlen aktív életét. 
Mire vágynak hát? Arra az új, vigasztaló és 
aktívabb életre, amely maga körül nyugalmat, 
békét és megelégedést teremt, amelyben él a 
vallásos hit, amely szeret, s amely a gyermek-
lélek kíváncsiságának mindennap ki-kinyitja 
egy új reménységnek kincses dobozát, hogy 
tapsoljon az újdonságnak, a világ csodáinak. 

A gyermek lelki tevékenysége egész teljessé-
gében két irányban mozog, a világ megismeré-
sére sarkalló kíváncsiságban és a munka ösztö-
nétől hajtott játékban. A gyermekolvasmánj -
nak a lelki tevékenység eme kettős életfunkció-
ját kell táplálnia, fejlesztenie, ezekbe az élet-
funkciókba beleolvadnia. Ezzel adva van az 
ifjiisági írónak a feladata is. Olyan tárgyat 
válasszon, amely a gyermek kíváncsiságát fo-
kozza és kielégíti. Nem lehet az olvasmány 
tárgya lehetetlen fantazmagóriák kitalálása, 
mert a kíváncsiságot csak az a téma fokozza, 
amelyik a gyermek eddigi életismeretével 
valamilyen szerves összefüggésben van, akár 
fogalmi tartalmában, akár tapasztalati adott-
ságában. A kíváncsiságot kielégíteni pedig csak 
a tárgyi anyag teljes, hiánytalan bemutatásá-
val lehet. A mesét, a költött vagy valódi törté-
netet olyan keretbe foglalja az író, hogy azt a 
kíváncsiság ne szaggathassa szét. A gyermek 
lelke csak akkor táplálkozik az olvasmányból, 
ha a feldolgozott anyag életismeretének és er-
kölcsi világának horizontján belül marad. 
A gyermeklélek mindattól megrázkódik, amit 
fantáziával el nem érhet, amit erkölcsi felfogá-
sával meg nem magyarázhat. 

A felnőttnek a munka, a gyermeknek a játék 
az életprogrammja. Sőt még- a nagyok is az 
életet sokszor csak végigjátsszék. A gyermek-

olvasmánynak tehát munkát, azaz játékot kell 
adnia. Azért helyes, hogy amikor a gyermeket., 
az olvasásba bevezetjük, olyan olvasmánnyal 
kezdjük meg, amelynek tárgya az életkorának 
megfelelő játékokba kapcsolódik bele. Minél 
jobban foglalkozni, azaz játszani kell a gyer-
mekkel, mert csak ezáltal tudjuk megsze-
rettetni a komcly munkát s így tudjuk arra 
ránevelni. A Robinson Crusoeban, Gulliver 
utazásaiban, a Kinder- und Hausmärchen-ben, 
Verne regényeiben, Kari May ifjúsági írásai-
ban micsoda sürgés-forgás van a munka körül, 
amely néha gyermekjáték, legtöbbször azonban 
valódi munka, az életküzdelem verejtékes mun-
kája még akkor is, ha a képzelet szivárvány-
hídján kapaszkodnak felfelé az apróemberek. 

Az a kérdés, milyen olvasmányt igényel a 
mai gyermeklélek? Nemcsak a mai, de minden 
kor gyermeke igényli az ifjúsági irodalom örök 
klasszikusait, Defoet, Swiftet, a Grimmeket, 
Vernet, Mayt. Mostanában jelent meg egy sta-
tisztikai kimutatás arról, hogy az említett 
klasszikusok most élik legszebb renaissanceukat 
az egész világon. Természetes is, mert hiszen 
az örök gyermeklélek nem változik, csak néha 
derűsebb, néha szomorúbb, néha felkarolják a 
nagyok és szeretettel dédelgetik, néha pedig el-
hanyagolják. Századunk elején azt hirdettük, 
hogy a XX. század a gyermek százada lesz, 
jelszó volt a gyermek-fenség. S mi lett ebből a 
fenségből? Kivetett, száműzött királyfi. De akár 
fenségben éljen ez a királyfi, akár száműzetés-
ben, élettevékenységei és vágyai nem változ-
nak, mindig kíváncsi és mindig játékot akar. 

A mai gyermek elhagyatottságának kuckójá-
ban didereg és éhezik. Más táplálékot adunk a 
kiéhezettnek s mást az éhesnek, nem is egy-
formán adagoljuk. Ha a mai gyermeket egy 
derűs romantika édességeivel akarnók táplálni, 
betegséget okoznánk vele, mert szembenézve a 
környező élettel, azonnal észrevenné, hogy 
csupa humbug a cukorhegyek és az édesség 
mézfolyója. Azért csínjával a romantikával, 
nincs is rá szükség, mert a gyermek üde kép-
zelete a legnagyobb realitásokat is romantiká-
val szövi át. Amikor a kulcslyukon bekandikál 
s figyeli, miképén díszíti az anya a karácsony-
fát, akkor sem akar abból tágítani, hogy mégis 
a Jézuska hozza aranyszánkón angyalok sere-
gével együtt a fenyőfát és az ajándékokat. 

A tárgykörök megválasztásában tehát a ro-
mantika és a mai élet között tátongó szakadé-
kot úgy kell áthidalni, hogy a gyermek lelke 
meg ne botoljék, el ne csússzon rajta. Az ifjú-
ság klasszikus íróinak ez a legnagyobb titka. 
Ha ezt a titkot meg akarjuk fejteni, egy rend-
kívül érdekes jelenségre kell rámutatnunk. 
A klasszikusok majdnem mindegyike idős ko-
rában írta legsikerültebb munkáit, mégpedig 
egy sokat hányatott, küzdelmes, nyomorgó, 
néha nem is egészen tiszta élet tapasztalatai 
után. Ezeket az embereket egy szebb jövő képe 
csalogatta szakadatlanul, ez a romantika volt 
a hitük és akaraterejük az életbotlások, csa-
pások és megaláztatások súlyos teherviselése 
közben. A romantikával és az élettel való bir-



939 N É P T A N Í T Ó K LAPJA ÉS N É P M Ű V E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó . 
68. ÉVF. 

kózásban edződött meg a lelkük s emelkedett 
arra a magas etikai világszemléletre, amely a 
gyermeki lélekben a maga érintetlen íideségé-
ben szétárad. Milyen gyönyörű Gulliverben az 
emberi gyarlóságok és bűnök vesszőfutása, Ko-
binsonban és a hű Péntekben az életeél emel-
kedett felfogása a legnagyobb küzdelmek és re-
ménytelenségek között. Áthidalni az életet és 
romantikát csak az tudja, aki átélte. Az átélés-
nek epikumát azután elönti az az észrevétlen 
líra, amely az életbölcsességnek velejárója. 

A klasszikus gyermekolvasmány kerüli a ro-
mantikát, eseményt mond s nem lírát dalol, ke-
rül minden tendenciát, a való életet nem fan-
tazmagóriákkal színezi és szépíti, hanem a leg-
magasabb erkölcsi világszemlélettel. 

Mivel a gyermekolvasmány kimondottan 
epika, azért tárgya elsősorban a mese, kiválóan 
a népmese, azután akár költött, akár valódi 
élettörténet. A valódi élettörténetet olyan for-
mában képzeljük, mint ahogy ma nálunk és a 
világirodalomban divatos, azaz kiváló emberek 
regényes életrajza. Ahogyan ma a nagyok ked-
velik ezt a regényes életrajzot, úgy kedvelik a 
gyermekek is a kiváló gyermekek regényes 
életrajzát. A gyermekolvasmánynak mindig 
igen kedvelt tárgya volt a földrajzi, természet-
tudományi és fizikai ismeretközlés regényes 
formában. , 

Többször említem, hogy kerülni kell a ten-
denciát. Ez szigorú feltétel a gyermekolvas-
mányban. A tendencia megrontja a gyermek-
lélek természetes fejlődését. Különösen manap-
ság kell erősen vigyáznunk. Az idei magyar 
katolikus nagygyűlésnek egyetlen programmja 
a gyermekvédelem volt s az Actio Catholica 
munkásságát ebbe a programúiba állította bele. 

A vezetőgondolatokat Glattfelder püspök je-
lölte meg (A gyermek szolgálatában. Nemzeti 
Újság, 1935. szeptember 22, Krisztus és a gyer-
mek, nagygyűlési beszéd). Igen súlyos meg-
állapítást tett, amikor azt mondta, liogy ,.a 
gyermek és az ifjúság többé már nern gyü-
mölccsel biztató virág, hanem hódító indulatok 
és gátlást nem ismerő hatalmi vágy zsák-
mánya". A politikai és világnézeti tendencia 
ellensúlyozására alig találunk hathatósabb esz-
közt, mint az irányzatmentes gyermekirodal-
juat. Hogy félreértés ne legyen, ez az irány-
zatmentesség nem valami desztillált világszem-
léletet jelent, amely minden szilárd orvosságot 
meghigít, hanem jelenti, hogy a keresztény 
etikai világszemléletbe ne vigyünk bele poli-
tikai és hatalmi tendenciákat s ne rontsuk meg 
a gyermeklélek magas erkölcsi iudiciumát. Egy 
tendencia érvényesülhet csak, amit Glatlfelder 
azzal jelöl meg, hogy „a gyermek problémája 
a kereszténység számára nemcsak jogi és gaz-
dasági kérdés, hanem lelkiismereti ügy s ezzel 
biztosítja annak egyedül helyes kezelését". 

Felelősségteljes, egyben magasztos feladat a 
gyermeklélek művelése. A legtökéletesebb s 
legdrágább kincs a gyermek lelke. „Bizony, 
mondom nektek, ha meg nem változtok és nem 
lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be a 
mennyek országába — mondja az Űr Jézus. 
- És aki befogad egy ilyen kisdedet az én ne-

vemben, engem fogad be. Aki pedig megbot-
ránkoztat egyet a kicsinyek köziil. kik énben-
nem hisznek, jobb volna annak, hogyha malom-
követ kötnének nyakára és a tenger mélysé-
gébe merítenék." (Máté 18. 3—6.) 

íme, a küldetése és felelőssége az ifjúsági 
írónak. 

A Magyarság 
Néprajza I I I . 
kötetéből. 

Tihanyi 
betlehemesek. 
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(Folytatás.) 

M U N K A T E R V I S K O I i A M S Z O ¥ O M L Í H í A K 

E U E L É S É R E * 
írta: KOVÁCS S Á N D O R 

Csodálatos szomjúság nyilvánult meg a ma-
gyar nótákkal szemben, különösen mindig újat 
szerettek volna, amit még más nem tud a falu-
ban. Itt aztán nagy óvatosságra volt szüksé-
gem, hogy a fiúk figyelmét a helyes, nemzeti 
irányba tereljem, hogy ízlésükben el ne idege-
nedjenek. A feledés homályából előhoztuk az 
örökbecsű magyar nótákat. Könnyren ment ez 
is, mert évek hosszú sora alatt foglalkozom a 
magyar nóták és értékes műdalok gyűjtésével. 
Hatalmas gyűjteményemben több mint ötszáz 
dal között válogathatok máris. Pedig ezt a 
munkát folytatni kívánom tovább. Hogy pedig 
az új iránti vágyukat kielégíthessem némi-
képen, olykor magamnak is kellett dalt csinál-
nom, amit azonban csak akkor adtam nyilvá-
nosságra használatba, ha meggyőződtem mások 
által is arról, hogy azok nem silányak. 

Minden egyes összejövetelt pedig néhány bib-
liai vers felolvasása és magyarázása nyitott 
meg. 

A vasárnapi templomok után kirándulások, 
régen elfelejtett magyar játékok tették ked-
vessé, felejthetetlenekké az ifjak életét. Majd 
a szomszédos egyesületeket látogattuk meg. 
Ebből viszont kedves barátság fejlődött ki és 
az összetartozás érzése erősödött. Ilyen hatal-
mas megindulásnak természetes következménye 
lett, hogy egykettőre bent volt az ifjúság az 
egyesületben. Most már csak arról kellett gon-
doskodni, hogy legyen mindig valami új, va-
lami érdekes, ami őket állandóan összehozza és 
a magyar szalmalángon túl is eredményeket 
lehessen elérni. Most már zenekar szervezését 
vettük tervbe. Képzeld, micsoda öröm és büsz-
keség emeli majd fel az ifjak és vének lelkét 
egyaránt, midőn már a legközelebbi nemzeti 
ünnepélyünkön a fiúk fúvószenekara mellett 
vonul fel a leventeszázad a hősök emlékműve 
előtt! Milyen feledhetetlen napok lesznek a 
leventetéren rendezendő sportünnepélyek, ame-
lyek közt első lesz jövőre az iskolák évzáró 
tornaünnepélye. Jobb ezt itt kezdeni elől, a 
könnyebbről a nehezebbre haladni, a meglévő-
ről az elérendő felé törtetni. Majd egy közeli 
jövőben beszélhetünk aztán a szomszédos köz-
ségek ifjúságával történő egyáittes verseny-
ről is. 

Jövő őszre átvehetem a leventék oktatásának 
főirányítását is és így kezembe került teljesen 
az ifjúság irányítása. Nem kis dolog, nem egy-
szerű munka. De ennek így kell lenni és neked 
is így kell ezt csinálnod, mert csak a nevelők 
tudnak igazán bánni az ifjúsággal, csak azok 
tudják megérteni az ifjúi lélek csodálatos vilá-
gát, mely hasonlatos ebben az időben egy for-
rongó vulkánhoz. Hogy pedig erre a nagy hi-
vatásra kellően előkészülhess, melegen ajánlom 

* A Néptanítók Lapja és Népművelési Tájé-
koztató pályázatán díjat nyert pályamű. 

figyelmedbe tanulmányozás végett Spranger: 
Az ifjúkor lélektana című hatalmas munkáját. 

A fiúegyesület felállítása után most már 
sorra kerül nálam is a leányegyesület megala-
pítása. Amint a fiúegyesület megalapításánál 
sok komoly apának segítségét élvezhettem, úgy 
most ennél a munkánál is remélem, hogy sok 
megértő édesanyának segítsége fogja meg-
könnyíteni munkámat. Ott kezdem tehát az 
egész dolgot, hogy meghívom az anyákat meg-
beszélésre, hogy először ők tudjanak a dolog 
felől. Aztán beszélek csak a leányok lelkére. 
Én kezdem meg ezt a munkát, mivel nagy ré-
szük tanítványom volt, de mindenütt ott lesz 
mellettem a községünk új tanítónője, ki maga 
is már ígéretet tett, hogy kész örömmel fogja 
vezetni a leányegyesületet, összehozni köny-
nyebb lesz őket, mint a fiúkat, mert a leányok 
között nagyobb az összetartozandóság érzése, 
de nehezebb lesz őket egyrütt tartani, mert a 
hiúság erősebb mérvű náluk. Na de majd 
együttes munkával, a feleségeink bevonásával, 
majd sikerülni fog a hiúságot mérsékelni és az 
egyesületet életképessé tenni. Mert ennek létre 
kell jönnie, inert ennek fenn kell maradnia, 
mert ennek nagy hivatása lesz azokat nevelni, 
kik nemsokára maguk is nevelőkké lesznek. 
És hogy neveljenek ők, ha maglik sem neve-
lődtek ki! Bizonyr, ezen a téren mulasztások 
történtek nálam is, másoknál is. Pedig min-
dent meg kell tennünk a nőnevelés érdekében. 
Nem volna szabad egy évben és egy helyen 
sem megtörténni, hogy nőnevelési tanfolyam, 
előadások ne lennének. Pontos kérdés ez, mert 
a férfi a családnak legtöbbször csak kenyér-
keresője, míg nevelője az anya, a nő! 

Kedves Barátom! Ne külön-külön egyesüle-
teknek megalkotására gondolj ezeknél a sorok-
nál, hanem egyr olyan egyesületet gondolj el, 
amelyiknek egyik ága a fiúk egyesülete, a 
másik ága a leányegyesület és amelyiknek ve-
zetői lélekben egyek minden körülmények kö-
zött. 

Magukban az egyesületekben pedig igyekez-
zél ifjúsági vezetőket kiszemelni, képezni, mert 
azokra most és későbben még inkább nagy 
szükséged lesz. 

Ha az iskolákon át, valamint az ifjúsági 
egyesületeken keresztül és a nőnevelési tan-
folyamok megvalósulásán át munkád sikerrel 
halad a nagy cél felé, legutoljára sor kerül a 
község „fellegvárainak" bevételére, a férfiak 
társadalmi és kulturális életének kidolgozására. 
Ez most már nem fog nehezen menni, mert a 
fellegvárak körül vannak kerítve, ők maguk is 
már sokszor ki-kijöttek, hogy együtt dolgozza-
nak velünk. Ott voltak a szülői értekezleteken, 
ott a vizsgánkon, az iskolai ünuepélyeken, nép-
művelési előadásokon, ifjúsági egyesületi mun-
kákon. A velük való érintkezésed legyen min-
denütt és mindenkor mesterkéletlenül elfogu-
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latlan, barátságos, őszinte, nagyzol ásmentes és 
egyenes. Ilyen érintkezés mellett már meg-
becsülésüket előre is bírhatod. 

Írod, hogy községetekben már régóta szüne-
tel az úgynevezett egyesületi élet és hogy en-
nek feltámasztását elengedhetetlennek látod a 
lakosság kulturális életének fejlesztésére. Hi-
szen igazad van, mert ha eddig is ezt művel-
ted ugyan már sok-sok helyen és formában, 
azonban a legnagyobb tere ennek a községi 
kultúra fejlesztésének mégis csak a köri, az 
egyesületi élet, mely közvetlenebb és állandóbb 
mindennél. A mi községünkben sem volt egye-
sületi élet régóta. Mikor beláttam, liogy ezt a 
mulasztást jóvá kell tennem, igyekeztem előbb 
az előfeltételeket megteremteni. Így hiányzott 
nálunk egy megfelelő helyiség is. Segítettem 
rajta. A Hangya Szövetkezetnek könyvelője, 
majd elnök-igazgatója lettem. Mélyen bele-
nyiiltam a szövetkezeti életbe azáltal, hogy jó 
és olcsó árukat szereztettem be, a vásárlásokat 
kis könyvbe Írattuk be és év végén a vásárolt 
összegek után tekintélyes nagyságú vásárlási 
visszatérítést fizettünk. Akciós árukat tartot-
tunk és egyes szezoncikkeket nagy tömegben 
szállítottunk és így olyan kedvezményt kaptak 
vásárlóink, amit máshol sehol sem kaphattak. 
Megerősödött a vásárlóközönség tábora, de meg 
a falu is anyagilag a szövetkezeti értékesítés 
útján. Hamarosan annyi pénze gyűlt össze a 
szövetkezetnek, hogy megépíthette párját rit-
kító nagy tánc- és előadótermét, majd hozzá 
pedig az állam segítségével a népházat, mely 
két épület most már a szövetkezetet a falu kul-
turális életének központjává avatta. Innen in-
dult ki minden és itt kellett mindennek össze-
futni is. 

Minden ment most már magától. Napok alatt 
megalakult a férfiak olvasóköre, ahova csak 
értékes és nemzeti irányú napilapok, folyóira-
tok kerülhettek be. Könyvtár, társas szórakoz-
tató játékok kerültek elő. Hetenkint őket ér-
deklő előadássorozat volt. A többi egyesüle-
tekkel karöltve egy szent- cél felé haladtak: a 
falu magyar kultúrájának emelésére. Minden a 
legszebben indult, de kellő segítségben nem 
részesültem munkám támogatását illetőleg, 
mindenre magam képtelen vo l tam. . . egészsé-
gem összeroppant... megszűnt minden. Én a 
szanatórium halotti csendjében épültem f e l . . . 
itthon pedig néma lett minden. 

Kedves Barátom! Ezeket el kellett monda-
nom neked, hogy egy darab életet lássál és 
méginkább azért, hogy belőle okulást merítsél. 
El kellett mondanom azért is, hogy lássad, 
hogy milyen sokféle és sokoldalú munka vár 
reád és el azért, hogy lássad a nehézségeket, 
az akadályokat. Ezeknek ismeretével könnyebb 
lesz hozzáfognod a nagy munkához és köny-
nyebb lesz nekem is a romokon xíj életet te-
remteni. Láthatod ezekből, hogy segítőtársak 
nélkül munkádat meg nem oldhatod. Ilyeneket 
szerezzél hát legelsősorban is. Később köny-
nyebb lesz a dolgod, amidőn az iskolában és 
ifjúsági egyesületben megismert egyénekkel 
lesz dolgod, akikből már eleve kiszemelted, ki-

nevelted, kitermelted magadnak a célnak leg-
jobban megfelelő egyedeket, vezéreket. Addig 
is meg kell azonban oldanod a férfiegyesüle-
tekben a vezetés kérdését. Azonbar addig ne 
is gondolj az egyesület megteremtésére se, míg 
ti, tanult emberek, a község predesztinált ve-
zetői ebben a kérdésben egyet akarva, egymást 
mindenben támogatva összeforrni nem tudtok. 
A község vezetőinek összefogása, egyetakarása 
minden kulturális megmozdulás sikerének elő-
feltétele, enélkül csak elbukás jöhet. Mihelyt 
ugyanis hatalmi és egyéb hiúsági kérdések a 
falu vezetői közé éket vernek, azonnal meg-
bukott a legszentebb célkitűzés is, még mielőtt 
megszületett volna. Lesz idő, talán nem is 
olyan soká, mikor a konkolyhintők. a kényel-
mesek elkerülnek azokról a helyekről, ahol most 
hivatásukat betölteni nem tudják, vagy nem 
akarják, ahol most a község kultúrájának nem 
előmozdítói, hanem megakadályozol. Ha vala-
mikor volt, úgy most van elég lehetőség a 
munkaerők kiválasztására. És ha munkatár-
sakra tettél szert, azokat becsüld meg, azokkal 
igyekezzél egy lenni. A vezérek között pedig 
válasszatok egy fővezért, egy főirányítót, mert 
csak így lehettek erősek, ha egységesek lesz-
tek, így tudjátok megoldani azt a nagy kultu-
rális feladatot, mely az iskolánkívüli életben 
vár reátok. 

Az egyesületi élet tiszta közszellemére gon-
dosan vigyázzatok. Mert ez az élet lehet a fel-
támadás, de a halál melegágya is, aszerint, 
hogy mennyire van lelkünk, szívünk a nagy-
cél igazi szolgálatában, mennyire tartjuk uj-
jainkat az egyesületi élet lüktető erén. Gondod 
legyen az újság ós újságcikkek kiválasztására, 
valamint értelmezésére is. De gondod legyen a 
helyi vonatkozású újságcikkek irányítására, 
megszerkesztésére is. Inkább az erkölcsi vonat-
kozásban nemes események lássanak napvilá-
got, legyenek megörökítve, mint az ellenkezők. 

A mi olvasókörünk megalakításának gyökere 
az eddig említetteken kívül belenyúlik a nép-
művelési előadások rendezésébe, amelyek ki-
mondottan az ő részükre szerveztettek. Itt a 
legváltozatosabb témák kerültek elő vetített 
képekkel, szavalatokkal, nótákkal, zenével, al-
kalmi párbeszédekkel színesítve, amelyeket 
mind nagy tetszéssel fogadtak. Majd alkalmi 
énekkarok születtek ebből a csoportból és mind-
inkább sűrűbben hangoztatott vágy volt min-
den oldalról az együttmaradás gondolata. Szó-
val maguk- az emberek érezték az egyesület 
megalakításának szükségességét. És ez így is 
helyes, mint fordítva, mikor mi erőszakoljuk 
rájuk a megalakítást. Midőn pedig már meg-
szereztük a földet, amelyiket ezentúl magunké-
nak mondhatunk és ha már a szántás nehéz 
munkáján is túl vagyunk, vetőmagunk készen 
áll: akkor megkezdődhetik a magvetés gyö-
nyörű munkája, a község kulturális nívójának 
emelése. Csak arra vigyázz, hogy a vezetőből 
vezetett ne legyen, mindig ott álljunk az élen. 
A kocsisnak kézben kell tartania a gyeplőt 
állandóan! 

Ha eddig eljutottunk, hadd szolgálhassak 
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némi tanáccsal a népművelési előadások téma-
köréhez. Előbb azonban liadd jegyezzem meg, 
liogy az ismeretterjesztő előadások lélektana, 
módszere és eszközeire nézve Bene Lajos ilyen 
című művében jó tanácsokat találsz. De találsz 
a Néptanítók Lapja csaknem minden számá-
ban nemcsak témát, hanem tanfolyamokra szol-
gáló tanmenetet is. 

Foglalkozzatok a leggondosabban összeállí-
tott népművelési előadásokon erkölcsi, gazda-
sági, nemzeti kérdésekkel. Megélhetési kérdé-
sek megfelelő figyelemben részesítendők. Ná-
latok hozzá lehetne kezdeni a gyógynövények 
gyűjtéséhez, különösen a sok székfiivet kár 
össze nem gyiijtenetek. De adva van nálatok 
a selyemhernyótenyésztés kelléke is és mégse 
foglalkoznak vele kellően. Kezd meg te az is-
kolásokkal. A többi már magától fog jönni. 
Érdemes ott felhívni a nyúltenyésztésre is a 
figyelmet, mivel igen kis gonddal egész éven 
át ellátja hússal a konyhát. De legtöbb tenni-
valód mégis a falud egészségügyének felvirá-
goztatásában vár reád. Mennyi fonáksággal, 
mennyi tudatlansággal találkoztál — írod. Bi-
zony — kedves Barátom —. ahogy én is isme-
rem azt a községet, ez a terület töretlen talaj 
ottan. Pedig elég lenne csak egy szót szólani: 
tüdőbaj! és erre a riasztó szóra mindenkinek 
fel kellene sietni a gátra, hogy megmentsük, 
ami még menthető! Legyen szó a biztosítások 
szükségességéről is. Lásd, nálunk egy évtized-
del ezelőtt csak 5—6 adós ház volt biztosítva, 
ma pedig a házaknak majdnem fele. Időnkint 
rendezzetek a többi egyesületekkel karöltve 
ünnapélyeket is. Az ünnepélyek nemcsak a tes-
tet, de a lelket is ünneplőbe öltöztetik és ki-
ragadják az embert a hétköznapi közönyből. 

Falusi életben igen sokszor szó van a politi-
káról. Neked egy politikát kell vallanod csak 
és ez az a politika, amelyik örök érvényű, 
amely nem változik a kormányokkal, nem az 
emberiséggel: ez a Krisztus által kijelölt út, 
az Isten és felebarátod szeretete. Ha ezen az 
úton jársz, kőbe nem ütheted meg lábadat 
sohasem s állani fogsz minden viharban ren-
dületlenül. Tudatlanul azonban nem állhatsz a 
politikai élet mezején sem. Tájékozódásodra jó 
szolgálatot tehet Geöcze S.: Szociológia ethikai 
alapon című könyve. 

És most hadd szóljak a falu kulturális életé-
nek egységes irányításáról. Nekem ugyanis szi 
lárd meggyőződésem az, hogy a falu kulturális 
életének egységes irányítása magán a községen 
belül is elsőrendű fontossággal bír és ennek 
nem papíron, hanem valóságban kell meglenni. 
Hogy miért? Felesleges időtöltés volna ezt ér-
vekkel alátámasztanom, hiszen annyira kézen-
fekvő és annyira világos követelmény, hogy a 
kereszteződéseket kikerülhessük, az összetarto-
zás eszméjét ezállal is szolgáljuk. Hiszen ha 
az államhatalom pénzügyi ereje meg fogja en-
gedni és majd be fogják látni, hogy a falu kul-
túrájának fejlesztése érdekében többet kell 
tennie, minden község élére fog állíttatni egy 
pedagógus, talán az iskolák igazgatója, akinek 
nem lesz más dolga, minthogy az iskolai és az 

iskolánkívüli munkálatokat irányítsa, az egye-
sületeket vezesse. És akkor lesz igazi előre-
haladás, igazi kulturális fellendülés, mert ava-
tott és állandóan azzal foglalkozó, azzal törődő 
kezekbe lesz letéve minden. Természetesen, ahol 
ez magától jön és megvalósulhat külső beavat-
kozás nélkül is, még természetesebb, még- jobb! 

Mikor pedig már otthonos vagy a község 
kulturális életének fentebb vázolt terein, legyen 
rá gondod, hogy Idekerülj a községi képviselő-
testületi tagok köze. Onnan nemes munkádat 
csalt folytathatod, kiterjesztheted, erősítheted. 
Innen kell megvalósítanod, hogy a község tá-
volabb eső részei is egészséges artézi ivóvíz-
ellátásban részesüljenek. De innen kell irányí-
tanod az új településeknek járdával való el-
látását is, mely annyira fontos az emberek 
összetartozandóságának és kulturális életének 
fejlesztésére. Gondold el, mennyivel inkább ke-
vesebb akadálya lesz az időjárás télen az elő-
adások és közművelődési körök látogatásának. 
De milyen következményei lesznek, lm majd 
villanyvilágítással párosulhat mindez, amikor 
is meg lehetne valósítani azt az ottani régi ter-
vet, hogy a falut nyári üdülőteleppé alakítsák 
át. Gondold el, ennek nyomán mennyivel jobb 
lesz a megélhetési lehetőség! 

Kedves Barátom! Vegyél részt a falu min-
den életmegmozdulásában, mert csak így érhe-
ted el azt, hogy erkölcsös és magyar legyen 
ízlésében, öltözetében, mulatságában, szórako-
zásaiban, dalaiban. Állj oda, ahol legtöbbet te-
hetsz ebből a szempontból. Ne félj semmitől, 
csak mindenben tartsd meg a mértékletességet 
és akkor, ha „a korpa közé is keveredel, de 
nem esznek meg a malacok". Szeresd a gyer-
meket, szeresd a népet teljes szívedből és min-
den erődből. Nekünk köztük kell élnünk, ne-
künk velük együtt kell örülnünk vagy sírnunk. 
Ezért állunk mi mindig legközelebb a lakosság 
szívéhez. Nem a főiskolai képzés, hanem ezek 
fogják megadni tekintélyedet; nem a főiskolai 
tudással, hanem inkább a szíveddel fogsz bol-
dogulni! 

Nekünk a szellemi munka mezején vannak 
kötelességeink. Éppen ezért állandó szellemi 
táplálékra van szükségünk. Adni csak az tud, 
akinek van miből. Jusson idő éppen ezért az 
önművelődésre mindenkor, mert ez az az esz-
köz, mely felemelhet téged a legmagasabbak 
közé és alkalmassá tesz úgy az iskolai nevelő 
oktatásra, mint az iskolánkívüli neliéz mun-
kára. Fogadd szívesen, mint ilyen táplálékot, 
dr. Imre L.: Vezérfonal az ifjúság gondozására 
című mellékelt könyvét. Egyesületet alapító é.s 
irányító munkádban nagy szolgálatodra lesz. 

Kedves Barátom! Ezekben igyekeztem so-
raidra felelni. Tudom, mindenre feleletet nem 
kaptál, viszontlátáskor alkalmunk lesz e kér-
désről tovább beszélgetnünk. 

Most pedig búcsúzom tőled. A magyarok Is-
tene áldjon meg téged és mindenkit, aki a ma-
gyar haza feltámadásáért és népének boldogu-
lásáért küzd. Koronázza ezt a küzdelmét a 
munka sikerével és az efelett érzett boldog 
öröm érzésével. Baráti szeretettel ölel 

Bátyád. 
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A MACrYAIt IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT 
KARÁCSONYI KIÁIiMTÁSA 

Évről-évre december hó elején megjelenik a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt karácsonyi vá-
sárt és kiállítást hirdető meghívója s ez a kis 
meghívó évről-évre nagyobb meglepetést tar-
togat az érdeklődő közönség számára. 

A kiállítást a Kormányzóné őfőméltósága nyi-
totta meg s az ünnepélyes megnyitó után meg-
nyíltak a termek tündérvilágukkal a közönség 
számára. 

Valóban zavarban vagyunk, mikor megkezd-
jük körsétánkat s azt kérdezik tőlünk, mi az, 
ami legjobban tetszik? 

Nehéz a választás! 
A fővárosi iskolák növendékei s a csoportok 

vezetői olyan munkát végeztek, amely minden 
dicséretet megérdemel. Az elemi iskolák mun-
káitól kezdve a legmagasabb fokú iskolákig 
végiggyönyörködtük a kiállítást. Mindenki 
megtalálhatja itt, amit keres, a szépet, haszno-
sat, a legegyszerűbbtől kezdve a legfinomabb 
kivitelig. Nem tudjuk, mit csodáljunk jobban 
a tanulóifjúság munkájában, a leleményes-
séget-e, vagy a változatosságot, amellyel évről-
évre mindig megjelennek? 

Mindjárt az első emeleten szemünkbe ötlik a 
babavásár és kiállítás. A magyar baba fogadja 
és üdvözli a külföldről érkezett különböző nem-
zetiségű, sőt az egzotikus országokból is érkező 
babákat. Nem értjük ugyan nyelvüket, de be-
szélnek azok maguktól is. Öltözetük, kiállítá-
suk, kidolgozásuk mintaszerű. Szeretnők, ha 
újra gyermekek lehetnénk s ezekkel a babák-
kal leülhetnénk játszani. A babák minden tár-
sadalmi osztályt képviselnek. Ott vannak az 
előkelő dámák, a polgárok s a dolgozók babák 
alakjában. Ki győzné továbbá mindegyik is-
kola babaküldöttjeit felsorolni! Csak találomra 
említjük meg például a Böszörményi-úti pol-
gári leányiskola iskolásgyerek babáit, akik 
szintén felvonultak a kiállításra, szabályszerű 
csíkos zubbony és kék szoknyáikkal. 

De nem időzhetünk soká e teremben, mert 
az újabb és újabb látnivalók hivogatnak. 

A vöröskeresztes kiállítással kapcsolatban a 
női ipariskola is rendezett kiállítást s ők ma-
guk külön is nagy gyönyörűséget szereznek a 
vásárló-, de különösen a hölgyközönségnek. 
A legszebb fehérneműk, ágy- és asztalneműek, 
magyaros stílusú női kézimunkák, diványpár-
nák, kisebb-nagyobb terítők s a színpompás el-
rendezés a vezetőket és növendékeket egyaránt 
dicsérik. 

Az első emeletről eljutunk a kiállítás köz-
pontjába. Itt tűnik szemünkbe az Amizoni 
leánynevelő-intézet hatalmas sátra, amely min-
den földi jóban bővelkedik. Minden kiállított 
„tárgy" megehető s így elgondolható, milyen 
sikerrel jár az árusítás. Ugyancsak ilyen 
„ehető" kiállítást rendezett a Zrínyi Hona 
leánylíceum is. 

Most már jobbra, balra mindenütt kiállított 
tárgyak következnek. A főteremben találjuk a 
Mária Terézia leánygimnázium szebbnél-szebb 
babáit és értékes kézimunkáit. Ez az iskola kü-
lönben minden évben kitűnt nagy szorgalmá-
val, művészi ízlésével s kiállított tárgyainak 
változatos szépségeivel. Követik példájukat a 
felső kereskedelmi és polgári iskolák. A Ju-
rányi-utcai kereskedelmi, a Böszörményi-úti 
polgári leány-, a Kertész-utcai polgári fiúiskola 
szebbnél-szebb babáikkal, a fiiíiskolák gyer-
mekjátékaikkal vonják magukra a figyelmet. 
Minden olcsó, jó, célszerű, szemnek, szívnek 
kellemes. 

Feltűnik az Erzsébet-Nőiskola magyar búto-
raival, remek magyaros motívumú kézimunkái-
val, de ami talán legjobban érdekli e lap olvasó-
közönségét, nem maradnak utolsó sorban az 
elemi iskolák sem. A legkülönbözőbb kiil- és 
belterületi elemi iskolák állítottak ki. Látjuk 
a III-, Hunor-utcai elemi iskola remekbe ké-
szült s gyönyörűen felöltöztetett babáit, ame-
lyek a vásár közönségénél nagy kelendőségnek 
örvendenek. A VIII. kerületi Mária Terézia-
téri gyakorló iskola kézimunkákkal és babák-
kal képviseltette magát. A IX. kerületi Szve-
tenay-utcai elemi iskola csoportja a legkülön-
félébb használati tárgyakat állította ki. S vé-
gül nem utolsó sorban kell megemlíteni a IX., 
Ernő-utcai elemi iskola kiállítását, ahol azért 
is kell hosszasabban időzni, mert ennek az is-
kolának tanulói az úgynevezett Kiserdő, Zita-
telep lakói közé tartoznak s ezekről a környé-
kekről kikerülő gyermekek mégis a legválto-
zatosabb kézimunkákkal szerepeltek a kiállí-
táson. Láttunk ott papírdobozokat, önálló raf-
fiamunkákat, amelyekkel különben a többi is-
kolák is szép számmal szerepelnek, továbbá kü-
lönböző kis babákat, saját tervezésű ruhákkal, 
gyöngyfüzéreket, könyvjelzőket, stb., amelyek 
a gyermekek ízlését, szépérzékét jellemzik. 

Az egész kiállítás a közösség szellemét igyek-
szik feltüntetni. A közös munka, amely nem-
csak magunkért, hanem a közösségért alakul 
ki, nagyon fontos nevelői eszköz s talán nem 
véletlen dolga, hogy az Ifjúsági Vöröskereszt 
éppen most fejti ki ezt a nagymérvű munkát, 
mikor a világ minden táján harcok folynak a 
megélhetésért s mikor mindenütt széthúzást és 
ellenségeskedést észlelünk. 

Ha az Ifjúsági Vöröskereszt ilyen szellemben 
dolgozik tovább, mint ahogy azt a mostani ki-
állításon láttuk, nagy része lesz abban, ha a 
jövő a békés munka jegyében fog elkövetkezni. 

Meg kell még itt említenünk, hogy a kiállí-
tásnak előkelő vendége volt, Albrecht főherceg, 
aki minden sátornál, asztalnál megjelent s 
mindegyik csoportot vásárlásával tüntette ki. 
A kiállításról fényképfelvételek készültek, 
amelyek hűen örökítik meg a kedves kis dol-
gozó csoportokat. 
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E beszámoló keretében nincs alkalom az ösz- nagyobb megelégedésével találkoztak. S mind-
szes résztvevő iskolák munkáját felemlíteni, ez Petri Pálnénak, ennek a melegszívű nagyasz-
azonban azzal a tudattal hagytuk cl a kiállítás szonynak, az Ifjúsági Vöröskereszt elnökének 
területét, hogy az ott látottak mindenki leg- és hűséges munkatársainak az érdeme. 

FOLDRAJZALBriU 
írta: DANZIGER ZSIGMOND 

A népiskolai földrajztanítás célja a tanulókat 
olyan összefüggő ismereték birtokába juttatni, 
melyek segítségéve) hazájuk földjén és a vele 
kapcsolatban álló vidékeken tájékozódhatnak, 
a hazát megszeretik és tudatosan jó honpolgá-
rok lesznek. 

A cél határozott. Minthogy azonban az is-
meretanyag, melyet ebbe a célkitűzésbe bele-
képzelhetünk, olyan nagy és sokirányú, hogy 
csak elenyésző töredéke lesz az a mennyiség, 
melyet a 6—12 éves gyermekkel megismertet-
hetünk, világos, hogy a népiskola földrajzi tan-
anyaga nem lehet fix. Bizonyos, hogy én ma 
nem ugyanazt tanítom, amit évtizedekkel ez-
előtt a népiskolában tanultam, hiszen azóta a 
földrajztanítás fogalma is nagyot változott. 
A kiválasztás elvének helyes alkalmazása nem-
csak azt eredményezi, hogy a tananyag helyen-
ként és időnként alakiil. Minthogy a legérté-
kesebb és legtöbb földrajzi ismeretet a gyer-
mekek személyes tapasztalatokból, egyéni ol-
vasmányokból és az iskolai tanítás nyomán ki-
alakult ugyancsak egyéni elképzelésekből nye-
rik, nagyon természetes, bogy tudásuk az ér-
deklődés irányának, a képességek fokának és 
egyéb körülményeknek megfelelőleg egyénen-
ként is különbözik. Mi tanítók igyekszünk 
ugyan a tanítást a közös cél irányának legmeg-
felelőbb úton vezetni, de emellett módot kell 
adnunk arra, hogy ebben az irányban ki-ki a 
maga egyéni érdeklődését és alkotó munkáját 
is a földrajz szolgálatába állíthassa. 

A tanítás egész menetén végigvezethető egy-
ségesnek képzelt, de csak egyoldalúnak mond-
ható módszerek — inint például az utaztató, 
vagy rajzoltató módszer — tehát egyenként 
nemcsak azért elégtelenek, írtért utaztatással 
csak a topográfiai elemek útvonalak szerinti 
felsox-olását, rajzoltatással pedig csak azok el-
helyezkedését érhetjük el, hanem elégtelenek 
ezek a módszerek sok más ok miatt, de főképen 
azért is, mert nem engednek szabad folyást 
annak a sokirányú eleven érdeklődésnek, akti-
vitásnak, melyekkel a gyermek a tudást nem-
csak magába szedi, hanem lelkileg fel is dol-
gozza.* 

Az érdeklődés szabadsága és egészséges táp-

* Teljesen egyetértünk a cikkíróval abban, hogy necsak 
utaztató és rajzoltató módszert alkalmazzunk. Azt az 
állítását azonban tévesnek tartjuk, hogy az utaztató el-
járással „csak topográfiai elemek útvonalak szerinti fel- • 
sorolását, a rajzoltatással pedig azok elhelyezkedését ér-
hetjük el". Nem. Mi úgy ismerjük az utaztató és a rajzol-
tató eljárást, hogy a képzeletben való utaztatás és rajzo-
lás közben a földrajztanítás módszerének valamennyi kö-
vetelménye kiaknázható, tehát „szabad folyást" engednek 
az érdeklődésnek is, meg az aktivitásnak is. (Szerk.) 

lálása éx-dekében tehát a kialakult módszerek 
megfelelő alkalmazása mellett igyekezzünk más 
olyan eljárást is használni, melyek a játékos 
öntevékenységet erőszakos korlátozás nélkül a 
földrajz felé irányítják, a kutató-alkotómunka 
vonalába terelik. 

Lássunk néhány ilyen próbálkozást: 
Az előírt IV. osztályos tankönyv mellé össze-

gyűjtöttem több olyan elemi- és középiskolai 
földrajzkönyvet, útleírást, propagandafüzetet 
és térképet, amelyek megfelelő formában Ma-
gyarországot ismertetik. Ezeket, mint más ifjú-
sági könyveket, kölcsönadogatom. Így nemcsak 
arra adok a gyermekeknek alkalmat, hogy 
ugyanazon tájról több leírást olvashassanak, 
hanem — mint alább látni fogjuk — arra is 
rámutatok, hogy e leírásokból vett ismeretei-
ket, adatokat egyéni alkotómunkájukban ho-
gyan értékesíthetik. 

Összegyűjtöttem sok magyarországi képes-
lapot is, történelmi emlékek, természeti érde-
kességek, gazdasági és kulturális nevezetessé-
gek, népviseletek, népszokások stb. képeit. A 
szebbek, tanulságosabbak közül a falon kifüg-
gesztem (remélhetőleg nemsokára vetíteni fo-
gom) azokat, amelyek éppen a tanult vidékre 
vonatkoznak, a többit pedig, melyekre ilyen 
célból szükségem nincsen, reggel a tanítás előtt 
a gyermekekkel cserélgetem. Mert mindenkinek 
megvan a maga gyűjteménye. A csere folya-
mán minden gyermek nemcsak a maga képeit 
figyeli és tanulmányozza, hanem a jó csere 
érdekében mindazokat, melyek a kezén keresz-
tülmennek. 

A képek értékét aszerint becsüljük meg, hogy 
mennyire tanulságosak, épek, milyen szépek és 
tanulmányaink szempontjából mikor aktuálisak. 
Sokra értékeljük a megszállott területekről 
való és még magyar felirattal ellátott régi la-
pokat, különösen a ledöntött magyar emlék-
művek, szobrok képeit. Ezek, mint ereklyék, 
jobban a lelkűnkhöz szorítják az elvesztett 
országrészeket. Legtöbbet ér a kép akkor, mi-
kor éppen róla tanulunk. 

A csereberélés, árhullámzás az osztályban 
valóságos képeslapbörzét létesített és nagy 
figyelmet, érdeklődést vált ki. Azért is olyan 
kelendők a fentemlített földrajzkönyvek, tér-
képek, mert a belőlük szerzett ismeretekkel 
már előre fel lehet becsülni az aktuálissá váló 
képeket. De tájékoztatóul szolgál a vasúti me-
netrend és egy ajándékba kapott postai irá-
nyítókönyv is, mely ábécé szerint sorolja fel a 
magyar községeket, a megye és vasútirány 
megjelölésével. 

A cserebere természetesen olyan élénk, hogy 
szigorú korlátozások váltak szükségessé, me-
lyeket tapasztalataink alapján közös megbeszé-
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Réssel állapítottunk meg. Aki a képek fölös-
leges babrálgatásával a tanítást, vagy a ren-
det zavarja, büntetésül fizet egy képeslapot az 
osztálynak. Az így összegyűjtőiteket azután 
olyanoknak osztogatjuk, akik elismerésreméltó 
magatartásukkal erre érdemet szereznek. 

A képeslapok gyűjtése a gyermekeket leve-
lezésre és ezen keresztül az írás, fogalmazás 
gyakorlására, távoli barátok szerzésére ser-
kenti, ami által közelebb hozza lelkükhöz azo-
kat a községeket, vidéket is, ahol a levelezőtárs 
lakik. 

Nevelőérték gyanánt könyvelhetjük el magát 
a gyűjtést is, azt, bogy a gyermekek egy bizo-
nyos cél irányában huzamosabb időn keresztül 
szeretettel és rendszeresen munkálkodni tanul-
nak, igazi élvezetet azonban a képek akkor sze-
reznek, mikor azokat egy nagyobb gyűjtemény-
be, a földrajzalbumba beillesztjük. 

Minden tanuló számára csináltatok a papír-
kereskedőnél szürke csomagolópapirosbóí egy 
22X19 cm nagyságú albumot. Egy ilyen 30 lapos 
füzet patronpapírfedéllel 20 fillérünkbe kerül. 
Ebbe gyűjtünk össze vidékenkint sok mindent, 
amit alkalmasnak találunk arra, hogy földrajzi 
érdeklődésünket táplálja, tudásunkat gyara-
pítsa, rögzítse, szemléletünket tökéletesítse. 

Egy ilyen albumban csak 120 képeslap férne 
el, de mi többet el tudunk benne helyezni. Csak 
egyik szélén ragasztjuk oda a képeket gumi-
arabikummal, úgy, hogy a másik szélén fel-
emelhetők és alóluk más képek kandikálnak ki. 
Így többszáz darabot is befogad a füzet és vas-
tagsága öt-hatszorosra is megnövekszik, mire 
megtelik. A gyermekek ugyan azt mondják, 
hogy soha nem telik meg annyira, hogy ne 
lenne benne hely egy újabb kép számára. Érté-
kesebb képeket, például fényképeket, melyeket 
az odaragasztással megsérteni nem akarunk, 
fényképsarlókkal rögzítünk. 

Hasznavehetetlenné rongyolódott könyvekből 
nemcsak képeket, de alkalmas szövegeket is ki-
vágunk. Érdekes, de érthető is, hogy míg eze-
ket könyvkorukban a gyermekek összefirkál-
ták, tépdesték, addig most az albumban érté-
kelik és kíméíik. 

Ezeknél is becsesebbek a folyóiratokból és 
napilapok mellékleteiből kivágott képek, mert 
mellettük rendszerint rövid magyarázószöveg 
is van, de főképen azért, mert iskolai tanul-
mányainkat az eleven élettel kapcsolják össze. 

Ugyanilyen szempontból értékesek és töme-
gesen is beszerezhetők a nevezetesebb üzemek 
reklámjai. (Pannónia sörgyár Pécsett. Pick 
szalámigyár Szegeden. A pécsi szénbányák rek-
lámjai, melyek a gazdaságos fűtési módokat 
ismertetik. Gyógyfürdők, üdülőtelepek prospek-
tusai, melyek néha annyira részletesek, hogy 
belőlük csak a fontosabb részeket ollózzuk ki.) 

Nem hiányzanak az albumból a vasutak, vil-
lamosok, autóbuszok menetjegyei, melyekből az 
ügyesebbek menetrend és térkép segítségével 
megállapítják, hogy az utas mikor merre járt, 
hány kilométert utazott és mennyit fizetett. 
Érdekesek ezek között a főváros térképes vil-
lamosjegyei, melyek kézitérképpel együtt az 
idegen városban való tájékozódásra tanítanak. 

Megtettem azt, hogy régi menetrendeket szét-
szedtem és a lapokat szétosztottam a gyerekek 
között. A következő földrajzórán elégedetten 
láttam, hogy ezek a már értéktelenné vált la-
pok az albumokban új, hasznos életet kezdtek. 

Az eddig felsorolt képekhez a tanulók köny-
nyen jutnak, csak a gyűjtés és beragasztás ad 
nekik munkát. Ezeknél sokkal jobban emelik 
az album nevelőértékét azok a dolgok, melye-
ket ők maguk készítenek. Ilyen szempontból 
már a földrajzi vonatkozású versek és dalok 
másolatai is számbajöhetnek, (A Tisza, Átmen-
tem a Királyhágón), amiket házi feladatként 
írnak le nem a füzetbe, hanem külön irkalapra, 
hogy megfelelő helyen beragaszthassák. 

Kaphat az album önálló dolgozatokat is. Ha 
például a tanulók értelmi nívója és földrajz-
tudása megengedi, hasonlítsák össze egy irka-
lapon az alföldi és felföldi ember életmódját, 
illusztrálják azt apró rajzokkal, képekkel és 
így ragasszák be az albumba. Ha erre önállóan 
nem képesek, áldozzunk rá az iskolában egy 
órát és írjuk meg mint kollektív fogalmazást. 

Ilyen módon mi egyszer a IV. osztályban át-
vágtuk a Tisza egyik kanyarulatát. A csatorna 
egy darabját a homokasztalon megépítettük, a 
keresztmetszet rajzára rászántunk egy rajz-
órát, a földmunkálatok számításai is lefoglal-
tak néhány számtanórát. Amilyen érdekes volt 
azt látnunk, hogyha Árpád fejedelem maga fo-
gott volna hozzá a csatornához, még 500 év 
múlva is ásna, éppen iígyr elcsodálkoztak a 
gyermekek más alkalommal azon, hogy a Ba-
laton jegén az egész emberiség elférne, még 
nagy darab üres hely is maradna. 

A Felvidékről való beszélgetésünk kapcsán 
egyszer vettünk gondolatban Zsolna mellett hat 
hold fenyőerdőt, ott a patakra fűrészmalmot 
építettünk, a feldolgozott fát Mohácsig letuta-
joztuk és helybeli, pécsi fakereskedőknek el-
adtuk. Az adatokat egy ív papiroson elköny-
veltük és beragasztottuk az albumba. (Szlöjd-
órákon a malom modelljét is elkészítettük.) 

A tanítás egyik nehéz problémája a tanultak 
számonkérése (a begyakorlás ós a tudás ellen-
őrzése). Igaz, hogy maga az album elég tiszta 
képet ad a gyermek érdeklődéséről, szorgalmá-
ról, tudásáról és a begyakorlást is sokoldalúan 
szolgálja, de mégse egészen megbízható. A ké-
pek beszerzésénél lehetnek akadályok vagy elő-
nyök, melyekért a gyermeket felelőssé tenni, 
vagy jutalmazni nem lehet. Az összeállítást is 
akadályozhatja a kézügyesség hiánya, a család-
ban megszokott, vagy alaptermészetben rejlő 
rendetlenség. De szükség van a szóbeli számon-
kérésre több más ok között azért is, hogy a 
gyermek a nyilvános szereplést megszokja, 
beszélőkészségét fejlessze. Tehát mi is felelte-
tünk, de néha felcseréljük a szerepeket. Ök kér-
deznek, a felelő pedig én vagyok, vagy egyik 
arra vállalkozó tanuló. A bátortalanokat ser-
kentjük, a tolakodókat leintjük, általános ak-
tivitásra törekszünk. Akiről feltételezzük, hogy 
olyant kérdez, amit maga se tud, annak azt 
feleljük, hogy „szabad a vásár". A kérdések 
között természetesen akadnak elcsépeltek, nai-
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vak is, de vannak ügyesek, melyek az okozati 
összefüggésekre is rámutatnak, alapos meg-
figyelésre, tiszta logikára, olvasottságra valla-
nak. A gyermekek gondolatmenetét a magam 
kérdéseivel, vagy feleleteimmel korr igálom és 
egészítem ki. Serkentem őket, hogy otthon is 
í r j anak ilyen kérdéseket és ragasszák be azo-
kat az albumba. Ebben a munká jukban termé-
szetesen néha a felnőttek is segédkeznek, amit 
azonban a gyerekek sietnek bevallani, mert 
tud ják , hogy észrevesszük. De ez különben se 
olyan nagy baj, mintha otthon a könyv be-
magolására kényszerítenék őket. 

A számonkérés formái között szerepel több 
földrajzi játék, amit az iskolában éppencsak 
ismertetni kell, hegy otthon kedves foglalko-
zásul szolgáljon és a rejtvény, amit ugyancsak 
közösen, vagy egyénenkint szerkesztünk. PL: 

Az alábbi földrajznevek kezdőbetűi egy tör-
ténelmi jelentőségű magyar város nevét ad ják : 

— A Balaton és Duna közti s íkság neve. 
— Község, mely mellett hazánk majdnem 

minden folyóvize elfolyik. 
— Ez tette gazdaggá Debrecent. 
— Nagy-Magyarország legészakibb megyéje. 
— Megye, melyben a székhely nagyság sze-

r int csak a harmadik város. 
Nem hiányozhatnak az albumból a térkép-

vázlatok, résztvehetnek a vidéket jellemző álla-
tok képei, préselt növények, matyóminták és 
más magyar díszítőrajzok, vagy applikációk, 
táblázat a rádió időjárás- és vízállásjelentései-
ről, grafikonok a búzaárakról és hőmérséklet-

változásokról stb. Ilyen gazdag albumot ugyan 
a 9—10 éves gyermektől nem várhatunk, de az 
útmutatással t ág teret ny i tunk előtte, melyen 
a maga egyéni munká já t az egységes csoport-
tanítás mellett is olyan i rányba terelheti, amint 
azt haj lamai és körülményei engedik. 

A IV. osztályú földrajzalbum ismertetése 
u tán — úgy hiszem — feltolakodik a gondolat, 
hogy hasonló a lbum készíthető a I I I . osztály-
ban a szülőföldről, az V—VI.-ban és a közép-
iskola alsó osztályaiban pedig az egész földről. 

B á r az elmondottak nem puszta elgondolá-
sok, hanem kísérletek és tapasztalatok tanul-
ságai, mégse mondhatom, hogy mindenki, aki 
földrajzalbumot kezd, kielégítő eredményhez 
jut . Mint a tan í tás egész területén, itt is szá-
molnunk kell természetes és mesterséges aka-
dályokkal. Teljes sikerrel az albumszerkesztés 
nem is j á rha t ott, ahol különben még mindig 
szigorú könyvtanulás és padfegyelem honol, 
ahol az eleven munkát , önfegyelmet, élet- ós 
munkaközösséget megalapozni még nem sike-
rült . Gondoskodnunk kell arról, hogy taní tvá-
nyaink ál talában az aktív kuta tás és munkál-
kodás szellemében nevelkedjenek. Nagy feladat 
ez nekünk mai tanítóknak, mikor nemcsak az 
iskoláztató szülők, de magunk is a régi iskola 
neveltjei vagyunk, de vál lalnunk kell a fel-
adatot. 

Az is lehet, hogy ez az xit, melyen én járok, 
nem az igazi, de mindenesetre keresése egy 
jobb útnak, melyen a gyermek lelkéhez, az em-
ber és a föld szeretetéhez, tisztultabb életlátás-
hoz, ú j iskolához juthatunk. 

MESE AZ I S K O L Á B M ÉS A Í SALÁDBAH 
í r ta: V A D Á S Z ZOLTÁN 

Gyermekkorunk legkedvesebb emlékei azok 
a kedves téli esték, amelyeket l ámpagyu j t á s 
előtt ott a hályhasarokban töltöttünk. Együt t 
van az egész család. Édesapa is megjöt t már a 
napi munkából. A szoba meleg, a duruzsoló 
kályha a nyitott a j tón, vagy az ajtórésen át, 
meghitt világosságot próbál terjeszteni. Ez 
ugyan nem mindig sikerül, de annál fantaszti-
kusabb árnyékok jelennek meg a falon, amint 
fel-fellobog a láng. Odakint hideg van. Bará t -
ságos meleg a szobában, édes melegség a szí-
vekben! 

Ezeket az estéket nem adtam volna sem-
miért. Áldottemlékű édesanyám kezében hal-
kan koccantak a kötőtűk. (Sok harisnya, még 
több fejelés kellett a 9 gyermeknek!) Csendben, 
alig hallhatóan érintkeztek, de ez volt a leg-
kellemesebb kísérőzene ahhoz a szép „mesé"-
hez, amely mézként folyt jó anyánk ajkáról. 
Édesapánk (most derűs) arcát csak r i tkán vilá-
gította meg a felvillanó gyenge fény. Szívta a 
hosszúszárú pipát. Egyik-másiknak naiv kér-
dezősködésénél, — amellyel tudnivágyásból 
meg-megszakítottuk a mese folyamát,, — mo-
soly jelent meg a gondterhelt arcon. Néha 

segített édesanyánknak a felvetett problémák 
megoldásán . . . Egyszercsak kijelentette: 

— Aludni! 
Szó nélkül kel tünk fel a padlóról, zsámoly-

ról, pokrócról, — ki hol ült —, kórusban kö-
szöntük meg a szép mesét, aztán mentünk 
imádkozni. I m a után felgyúlt a lámpa, aztán 
csend az egész házban: édesapa dolgozik. (Irká-
kat javított, olvasott, írt.) 

így ismertük meg mi, gyermekek, Jókainak 
majdnem minden regényét. Mi ugyan mindezt 
édesanyánk meséjének tar tot tuk, de mikor las-
san felcseperedve magunk is olvastuk Jóka i 
regényét, lassan mindegyikre ráeszméltünk. 
Visszaemlékeztünk arra, micsoda körülmények 
között neveztük el a ku tyánka t Almírának; 
miért akar tuk mindenáron Noémi-nek ne-
vezni egyik kedvenc nagynéninket; miért vol-
tunk olyan tisztelettel a falu egyik legényével 
szemben, akit Timár Mihálynak hívtak vélet-
lenül; miért neveztük t i tokban „Makszen-
puccs"-nak a szomszédban lakó urasági ispánt? 
Stb. Régen volt, de ma is megremeg a lelkem 
az akkori gyönyörűségtől, amelyet egy-egy 
mese befejezése okozott. 

Hiszem, hogy nem magam őrzök hasonló 
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drága emlékeket, de tudom, hogy mind keve-
sebben leszünk ilyenek. Sajnos, a mai nemze-
déknek nem lehet része bennök. A rohanó élet 
a kenyérgondok torlódása, a türelmetlenség — 
no, meg a felnőttek önszeretete, — lehetetlenné 
teszi a mai legif jabb generációnak, hogy oda-
haza va laha is megfürdesse lelkét egy-egy 
ilyen est gyönyörűségeiben. 

Tantervünk lehetővé teszi, tanmenetem köte-
lez rá, hogy az én növendékeim részesüljenek 
benne. Legalább ízelítőt adok. 

Egy sötét, borongós hideg reggelen közelebb 
teszem székemet a kályhához s úgy várom az 
érkezőket. Amint leszereltek és kissé felmele-
gedtek az érkező gyermekek, szépen körém 
gyülekeznek. Egyenesen odamenni senkinek sem 
tanácsos, mert aki ott s í rvafakad a hirtelen fel-
melegedésből eredő fájdalomtól, annak helyére 
kell iilnie. Azután kezdődik a beszélgetés, a 
mese. Beszámolnak a tegnapi elválás óta tör-
téntekről. Én is fűzök egy-két megjegyzést a 
tegnapi naphoz, beszámolok mai terveimről. 
Í g y megindítom annak a szavát is, aki nem elég 
közlékeny. A legértékesebb beszéd- és értelem-
gyakorlat i óráim így születnek meg. 

Mikor még délután is taníthattam, még több 
gyönyörűséget tudtam szerezni kis nebulóim-
nak. December 10—20-ika között délután 3 óra-
kor már nem sok iskolai munkát végeztünk. Ol-
vasásról, írásról, rajz-, kézimunkáról szó sem 
lehet. Éneklés, beszéd- és értelemgyakorlat, test-
gyakorlás talán szóbajöhetnének még, de a te-
rem levegője már nem olyan, hogy kívánatos 
lenne erősebb tüdőmunkát kiváltanunk. Bármi 
van hát az órarenden, most mesére legalkalma-
sabb az idő! Fel is használom arra nyugodtan. 
Az órarend és az óraszámok szempontjából ép-
pen olyran nyugodtan könyvelem el ezt az időt, 
akár a beszéd- és értelemgyakorlatok, akár az 
olvasmány tárgyalás, földrajz, a történelem 
vagy természeti ismeretek számlájára aszerint, 
hogy a beszélgetés melyik térre terelődött. Ezt 
a terelődést persze befolyásolja az is, hogy me-
lyik osztályról (osztályokról) van szó; miféle 
események történtek a nap folyamán; milyeu 
az idő odakint1? Közben azután sor kerülhet a 
„mesére" is. Szent Miklós története, a „Novara" 
hőstettei, a világháború, a szabadságharc cso-
dával határos eseményei, az „Éjji látogatás" 
vagy „A megfagyott gyermek" c. költemények 
tartalma, mind-mind a legdrágább kincses-
bányává válnak a lelkes tanító kezében az ér-
zelmi nevelés szempontjából. Ha azután az ér-
zelmeket hullámzásba hoztuk, igazán neiíi lesz 
nehéz az akarat megindítása. 

Minél jobban besötétedik odakint, annál job-
ban érvényesül a kályThából kiszűrődő fény. Az 
a sajátságos megvilágítás, azok a különös ár-
nyékok, amelyek i lyenkor jelentkeznek, a kép-
zeletet is megindít ják. Most aztán elkezdem a 
saját gyermekkorom meséjét. Elmondom, hogy 
édesapámék szegények voltak. A világítással is 
takarékoskodnunk kellett. I lyenkorra édes-
anyám már elvégezte a napi munkájá t , kötö-
getni kezdett. Mi köréje telepedtünk. Ügy mint 
most csináljuk itt az iskolában! Bejöt t édes-

apám. Leült közénk. Aztán édesanyám mesélni 
kezdett. Édesapánk t réfás árnyékképeket muta-
tot t a falon, stb., stb. — Aztán elbúcsúztunk! 

Nem mondom, hogy minden esetben, de gyak-
ran megtörténik, hogy az ilyen „darvadozó" óra 
u tán egy-két növendékünk lelkében felébred a 
vágy. Milyen jó volna, ha mi is összegyűlnénk 
így esténkint a ká lyha köriil! H a édesanyám 
(nem: anyuka!) nekünk is mesélne! H a néha-
néha édesapám is (nem: apuka!) odaülne kö-
rénk! — És megindul a mozgalom, a törekvés a 
gyermek részéről, hogy: melegebbé legyen az 
otthon, hogy — egészen öntudatlanul — köze-
lébb hozza a családtagokat egymáshoz! A leg-
többször sikerrel. Talán lassan jelentkező, de 
annál bizonyosabb, állandóbb eredmény szokta 
követni a gyermek ezirányú vágyait , törekvé-
seit. Példákat tudnék felhozni állí tásom igazo-
lására. 

H a valaha, akkor most kell megmozgatnunk 
mindent a család megmentésére. Rengeteg szó 
elhangzott, sok t inta és nyomdafesték elfogyott 
mostanában a „családvédelem" jegyében. És 
mégis (mi, tanítók tapasztal juk legjobban) a 
családi kötelék lazul, a család melege csökken, 
a család csődje felé haladunk. Nincs a inai 
gyermeknek igazi öröme, nincs a családban az 
a nein is világító melegség, amely a mostani 
öregek gyermekkorát olyan boldoggá tette. Ma 
minden kifelé szól. Ma a szülő boldogan meséli, 
hogy gyermeke milyen „talpraesetten" vágta ki 
magát ; hogy milyen „szellemes" megjegyzése 
volt erre, vagy a r r a ; hogy micsoda üzleti érzé-
ket á ru l t el itt, vagy ott; hogy milyeu „ügyesen" 
lefőzte a felnőtt X, Y-t; de sohasem (vagy leg-
alább nagyon r i tkán) gondol arra , hogy mit 
érez az a gyermek otthon1? Mit gondol szülei-
ről? Az otthonról? Nem nézi-e azt csak szállás-
nak? Pihenőhelynek, a nap izgalmai között? 

Mert hiába, a „ma" élete nem tűr i az érzelmi 
életet! Ennek a szónak: „szentimentalizmus", 
mindig valami gúny^os jelentése volt. Napjaink-
ban csak növekedett ez a visszás jelenség. Ma 
szégyen beismerni, hogy otthon szegényesen 
é lünk! Szégyen, hogy nem jelenhetünk meg, 
nem költekezhetünk ott, ahol mások szórakoz-
nak. Ma már templomba sem mennek el azok, 
akiknek nincs „becsületes" ruhá juk! (?) Apák, 
akiknek gyermekei lábbeli h í j án nem mennek 
iskolába, nyugodtan megisszák a megszokott 
fröccsöt a kaszinóban, feketét a kávéházban, 
mer t : mit szólnának a jóbarátok? Anyák, akik-
nek gyermeke rongyos ruhában jár , vagy akik 
jótékony egyesülettől vá r j ák gyermekeik fel-
ruházását : prémbundában, selyemharisnyában 
mutatkoznak az utcán, mert: mit gondolnának 
az ismerősök?! Egyszóval: ma kifelé fényes 
minden. Az én lelkemben azonban ez a „fényes-
ség" egyre nagyobb sötétséget jelent. Az igazi, 
lelki, erkölcsi értékek elsötétedését, ÍJgy érzem, 
alkonyodik! 

Pedig : „minél jobban besötétedik odakint, 
annál jobban érvényesül a kályhából kiszűrődő 
fény!" 

Minél többször jö j jünk össze „este a kályha 
körül"! 
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ISKOLÁNKÍVÜLI N É P M Ü V E L É S 

Az iskolánkívüli népművelés 
új feladata: a családvédelem 

í r ta : T A M Á S JÓZSEF 

A mai „válságos" időben, amidőn a tudomány, 
a művészét, a gazdasági élet, a kultúra, az er-
kölcs, a házasság, a jog, az államok stb. válsá-
gairól oly sok szó esik, mind gyakrabban hall-
juk emlegetni a család válságát? A közélet veze-
tői mindjobban hangoztatják, hogy veszélyben 
van a család. A törvényhozás is foglalkozik a 
baj gyógyításának módjaival és eszközeivel. 
Már pedig — Schiller szavaival élve — „ahol 
királyok építenek, ott talicskásnak is van dolga". 
Nekünk, népművelőknek, nem lehet szebb, na-
gyobb és nemesebb feladatunk, mint dolgozni a 
családvédelem érdekében, a családi kultusz ápo-
lásáért, a családi élet újjászületésén, felvirágzá-
sán és ezzel a nemzet megifjodásán. 

Mielőtt rátérnénk a népművelés családvédelmi 
teendőire, vessük fel a család eredetének, lénye-
gének és jelentőségének a kérdését. 

Mi a családi — Isten műve, társadalmunk leg-
kisebb életsejtje, az emberi nem meleg fészke, 
a jövő nemzedék legeszményibb otthona. A csa-
lád a legtökéletesebb életközösség, amelynek tag-
jait a szeretet és a vérség szálai fűzik össze. 
A család az emberiségnek, „a mai államnak 
alappilére" (Hóman Bálint). A család a nemzeti 
öntudat, a hagyományok legjobb ápolója, meg-
őrzője és átszármaztatója. „A család a leg-
nagyobb nevelő hatalom, sokkal több bármely 
nevelő tényezőnél." (Kornis Gy. dr.) 

A család rendeltetése a társadalomnak polgá-
rokat adni, tisztaerkölcsű, jellemes embereket 
nevelni és „életismereteknek iskolájává lenni". 

„A családi élet jóléte, békéje, szellemi mun-
kája, hazafisága adja meg a nemzet jólétét, er-
kölcsi és szellemi életének színvonalát. A nemzet 
sorsa a család sorsán fordul meg . . . Erkölcsi 
felfogásban megromlott, lelki épségben megbom-
lott családból nem nőhet egészséges lelkű nem-
zedék" (Szendy Károly). — íme, a család jelen-
tőségének klasszikus tömörségű megjelölése. 

A népművelés családvédelmi munkalehetősé-
geinek elsorolása előtt ki kell jelentenünk, hogy 
e cél érdekében ríj népművelési ágról nem lesz 
szó. Az eddig követett utakon és eszközökkel is 
eredményesen szolgálhatjuk a megjelölt célt, 
csak szem előtt tartsuk a családvédelem jelen-
tőségét. A családvédelem nem külön népműve-
lési anyag, hanem elv, eszme, szempont, amely 
szerint bármely nemű népművelési munkát vé-
geznünk kell. 

I. „A családvédelemnél elsősorban a lélek éle-
tének irányításáról van szó, a lelki életnek pe-
dig legfőbb útja a vallás," írja egyik nagyértékű 
cikkében Nevelős Gyula. „A vallás a család leg-
erősebb alapja" (Metzler F. dr.). A vallásos életű 
családban a szülők iránti tisztelet és hála, a 
gyermekek szeretete, a vallás, a vallásos hit az 
élet keserves küzdelmeiben a családért, a család 
tagjaiért „tűrni és remélni megtanít". Megerősít 

a létért való harcban, tudván, „hogy övéit el 
nem hagyja, ki mindnyájunk édesatyja". A val-
lásos szellemű iskolánkívüli népművelés, vallá-
sos és tiszta erkölcsi életű szülők nevelését cé-
lozza. Szoktat vallásos gyakorlatokra (imák, éne-
kek, vallásos olvasmányok), vasárnapok és ün-
nepnapok megünneplésére, végül az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteire. 

II. A népművelési előadások anyagát oly mó-
don válogassuk össze, hogy az előadott anyag-
gal hallgatóinkat meggyőzzük a család igazi ere-
detéről, hivatásáról és jelentőségéről, továbbá a 
szülők és gyermekek iránti viszonyáról és köte-
lességéről. Ez előadások címei lehetnek: A csa-
lád kincse a gyermek. A gyermeknevelés mes-
tersége. Hogyan tehetjük az otthont kedvessé? 
Szeretet a családi boldogság alapja. Több örö-
met és vidámságot a családi életbe! Az anya a 
család szíve. Hogyan rendezzünk családi ünne-
pet? Mit olvassunk fel a családban? Otthonveze-
tés az élet iskolája. A gyermek lelki tápláléka 
a játék. Mese és dal kell a gyermeknek. Ne ne-
veljünk koravén gyermekeket. („Maradjon a 
gyermek gyermek, amíg csak lehet.") önnevelés 
— kötelesség, stb. 

III. A női népművelési tanfolyamok elméleti 
és gyakorlati anyagának a kiválasztásával és 
feldolgozásával — közvetve — sokat tehetünk a 
család üdve érdekében. Mennyire családvédelmit 
az ilyenfajta előadás: A gyermek helyes táplál-
kozása. A lakás szépsége. A felső- és az alsó-
ruha gondozása. A gyermekjátékok készítésének 
módja. Mit tehetnek a család női tagjai a csa-
ládi élet felvirágoztatása érdekében? Hogyan 
ápoljuk a beteg családtagot? A cselédkérdés. 
Miben követhetjük nagyanyáinkat? Miben ne 
kövessük az úgynevezett moderneket? stb. 

A népművelési előadások és tanfolyamok út-
ján pótolni kell a gyermeknevelésben általános-
ságban érezhető hiányos tudást. A gyermekneve-
lés fontossága a családvédelem szempontjából 
nagyjelentőségű. Éppen a gyermeknevelési tudás 
nagy hiányáról a múltban és a jelenben panasz-
kodnak a szakférfiak. Herbert Spencer szerint: 
„Megdöbbentő tény, hogy bár a jövő nemzedék 
élete, halála, erkölcsi java, romlása attól függ, 
milyen bánásmódban részesül a szülei részéről, 
ezek semminemű útmutatást nem nyernek a 
gyermeknevelésre vonatkozólag. Tudjuk, hogy a 
felnőttek társadalma nincs felkészülve a szülői 
hivatás tudatos és a mai kor szellemének meg-
felelő betöltésére. A szülői hivatás helyes betöl-
tésére szolgáló szociális ismereteket a házasság-
kötés előtt kellene mindenkinek megszereznie." 
(Tasnády-Nagy András). Nemrégiben az ország-
házban is elhangzottak a következő szavak: „gö-
röggel, latinnal tömik tele a lányok fejét, ahe-
lyett, hogy a családnak nevelnék őket". Pedig 
de nagyjelentőségű feladat lenne a serdülő leá-
nyoknak az anyai, feleségi és háziasszonyi hiva-
tás mibenlétét, jellemképző erejét megmagya-
rázni. Ki mondja meg a mai leánynak, hogy 
a női hivatás alkalmazott szeretet? — kérdi 
Foerster F. W.— Hányan tudják azt, hogy ebben 
a hivatásban Mária és Márta szellemi egységet 
alkot? Hányan hiszik, hogy a nő kötelessége a 
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családi életben melegséget, derűt, kedélyt, örö-
met varázsolni? S mivel ezt nem tudják, ezért 
nem egy család lelki légköre kopár és sivár. 

IV. A leány- és a női egyesületek, körök még 
ha emberbaráti, vagy vallásos célzattal is ala-
kultak, feladatuknak tekintsék tagjaiknak csa-
ládvédelemre való nevelését, kioktatását a csa-
ládi kultusz ápolására. Milyen messzeható és 
gyakorlati értékű kultúrmunkát végezne az a 
női egyesület, amelynek vezetőtagjai irányítása 
mellett a művelt és kevésbbé művelt, szegény és 
gazdag serdülő leányok és asszonyok időnkint 
háziasszonyi megbeszélésre összejönnének. Az 
ilyen értekezleten közvetlen, keresetlen szavak-
kal, párbeszéd alakjában meg lehetne tárgyalni 
a családi élet „apró", de a mindennapi életet 
erősen súroló gazdasági, szociális, kulturális, 
technikai ós pénzügyi kérdéseket. Ily alkalmak-
kor meg lehetne hányni-vetni a takarékos és 
ízletes főzés, az észszerű fűtés ügyét, továbbá, 
hogy hogyan használhatjuk fel a tejet és ter-
mékeit, hogyan rendezzünk meg szépen és gaz-
daságosan egy névnapot, hogyan kell gondozni 
a virágokat, mit és mikor és hogyan kell eltenni 
télire, hol találjuk meg a megfelelő gyermek-
meséket és dalokat stb. Ha ezen összejövetelek 
programmjába még szépirodalmi és ismeretter-
jesztő munkák felolvasását, énektanulást, zene-
és előadási számokat is beállítunk, akkor szinte 
tökéletes munkát végeztünk. Mivel a családvé-
delmi munka oroszlánrésze a női nemre jut, a 
női egyesületek vezetőinek meg kell ismerniök 
a nő lelkét, annak gazdag érzelmi skáláját, nagy 
érdeklődését az igaz, szép és jó iránt, tudják, 
hogy a nő „érzelmi" lény, akinek élénk a képze-
lete, nagy az önfeláldozó képessége, kiváló er-
kölcsi tulajdonságai: a szorgalom, a rendszere-
tet, az igazságérzet, az alkalmazkodni tudás, a 
vidámság, a tisztultabb erkölcsi érzés, vonzódás 
a művészetek felé és a kézimunka előszeretete. 
Csak aki ismeri a sokrétű női lelket, tudja „az 
örök nőiesség papnőit nevelni". (Goethe.) 

A leányok női hivatásra való nevelésével 
kapcsolatban emlékezzünk meg az anyáink és 
nagyanyáink korában szokásban volt gyakor-
latról, hogy a fiatal lányok egy „segédévet" töl-
töttek el egy jó gazdaasszony hírében álló intel-
ligens és jóerkölcsű háziaszonynál, ahol eltanul-
ták mindazt, mire nekik elsősorban szükségük 
volt. Nem volna üdvös, ha a mai lányok is egy 
évet szentelnének ilyen gyakorlati életiskolára 1 
Ahelyett, hogy a leányéveiket sokszor csupán 
léha szórakozással, káros életörömök hajszolásá-
val töltik el. 

V. A férfiifjúságra és a családapákra is nagy 
feladat vár a családvédelem ügyében. A nép-
művelési előadások és tanfolyamok, valamint 
gazdaköri, leventeegyesületi, vagy egyéb össze-
jövetelek alkalmával, a világ folyásának, a ter-
mények állásának stb. ismertetése, sőt még a 
közéleti kérdések megbeszélésének során, vagy 
külön előadások keretében kellene és lehetne el-
hinteni a családi élet javítására és megnemesí-
tésére szolgáló eszméket és gondolatokat. Beszél-
hetnénk például arról, hogy a családapa is kö-
teles gyermekneveléssel törődni, továbbá, milyen 

fontos a családapa élete a gyermeknevelés szem-
pontjából. További példák: Mit jelent a család 
fejének lenni? Hogyan szerezzünk tekintélyt? 
Ki az erős férfi? Hogyan győzhetjük le az élet 
nehézségeit? A mai ifjú. A család közügyei. 
Hogyan bánjunk a család női tagjaival? A bű-
nös szórakozások. Mi az igazi pihenés? A munka 
nemesít stb. 

VI. A gyermekszórakoztató, vagy ú. n. mese-
délutánokat és gyermekünnepélyeket igen elő-
nyösen lehet kiaknázni a kitűzött célunk érde-
kében. Egy-egy jól megrendezett gyermekössze-
jövetel a családi kör melegét tudja árasztani, 
lelki légkörét tudja felvenni, ezért is úgy látszik 
több helyen ilyen alkalmakat „családi kör" el-
nevezéssel jelölnek meg. A „családi kör"-i munka 
különösen, olyan helyeken helyénvaló, ahol a 
gyermeksereg nagy része sehol sem érezte, soha 
sem érezte az igazi családi fészek boldog vará-
zsát. 

VII. Dr. Nevelős Gyula már idézett mondatá-
ban kiemeli, hogy „a családvédelemnél elsősor-
ban a lélek életének irányításáról van szó", 
hozzátehetjük, hogy az érzés neveléséről. Goethe 
szerint az érzés minden. Payot állítja, hogy „a 
nevelés nem egyéb, mint erős érzelmek meg-
teremtése". Az érzés útja lassú és hosszú. A mély 
és maradandó érzés csak lassan fejlődik. Mara-
dandóbbak a gyakori, de „finomabb" munkával 
kiváltott érzések, mint a nagy megrázkódtatások 
és események szülte érzések. Hogy a gyerínek 
lelkében maradandó legyen a cbaládi életben 
átélt öröm, boldogság és összetartozandóság ér-
zése, nem kell ahhoz sok. A gyermek kis örömet 
is nagynak érez. Létre hozza azt egy mese el-
mondása, egy' gyermekdal betanítása, egy-egy 
séta és kirándulás a szabadba, apakészítette já-
tékszer, a madárlátta kenyér, egy családi bábjá-
ték, kedélyes beszélgetés az ebédnél, egy vidá-
man eltöltött téli este a szokásos szívélyes reg-
geli köszönés, a mindennapi ,.jó éjszakák", a 
közös ima, a karácsonyi dalok, a napi esemé-
nyek megtárgyalása, a következő napi munka 
megbeszélése, a közösen végzett faültetés, szü-
ret stb. stb. Ezek az apró dolgok érlelik meg 
a család minden egyes tagja lelkében azok acél-
nál erősebb érzelmeit. 

A családi érzés ápolásának egyik legkiválóbb, 
de legelhanyagoltabb eszköze a családi ünnepek 
megülése. A családi ünnep a családban az, ami 
a nemzeti ünnep a nemzeti életben, vagy a kará-
csony ünnepe a vallásos életben: érzések szüle-
tésének, fejlesztésének mással nem pótolható al-
kalma. 

A nemzeti csapásokat; csak az egészséges lelkű 
családokból álló nemzet tudja elviselni. Egész-
séges lelkű pedig az olyan család, amely tisz-
teletben tartja a hagyományokat, azokhoz ra-
gaszkodik. A hagyományok közé sorolhatjuk a 
családi ünnepeket is. Pusztulás felé halad az a 
nép, az a család, melynek lelkéből kiveszett az 
ünnepi vágy és érzés. Ünnepelni az élő és a 
meghalt családtagok név- és születésnapját, há-
zassági évfordulóját, az első áldozást, kará-
csonyt stb., családvédelmi kötelesség. Az ünnep 
megrendezésével ébresztjük és életben tartjuk 
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a tisztelet és hála, az együvétartozandÓBág és 
vallásosság érzését. Öröm és vidámságnak for-
rását fakasztjuk. Nem kell itt a költséges és 
hangos családi ünnepségekre gondolni, mert a 
nagy dínom-dánom, az újságokban közölt nagy 
lakodalmak elfajzá.csi a nemes szokásnak. 
A szerény keretek között, de őszinte szeretettel 
megrendezett családi ünnepség, annak elő-
készületei, az azokkal járó izgalmak és gondok, 
a csinosan feldíszített asztal, az ünnepi ruha 
és hangulat, felköszöntők, a versek, a vendégek 
jövetele, a kedves ajándékok nemcsak a gyer-
mekek érzékeny lelkében, de még a felnőttek 
életétől megkeményedett lelkében is mély nyo-
mot hagynak. Ünnepeljük tiszta szívvel, emel-
kedett lélekkel. Ne higyjük, bogy az ünnep 
csak formaság, forma, melynek lényege van. 

VIII. A műkedvelő előadásokai is beállíthat-
juk a családvédelem népművelési eszközei 
közé, és pedig azáltal, hogy oly színdarabokat 
válogatunk mükedvelés céljaira, amelyek a csa-
ládi élet örömeit és boldogságát, a házasság 
áldásait, a gyermek értékét tárják elénk. 
A családi érzést, a gyermek és a szülők tiszte-
letét és szeretetét magasztalja a műkedvelő 
színdarab. Tartsuk távol a műkedvelői színpad-
tól azokat a darabokat, amelyek a szeretetet, 
a szerelmet, a házasságot, a gyermekáldást, a 
tiszta erkölcsöt profanizálják, gúnyolják és 
ugyanakkor a szabad szerelmet, a hűtlenséget, 
a csalfaságot, a házasságtörés bűnét vonzó 
alakban, ártatlan csínyképen tüntetik fel. 

IX. A rádió is jó szolgálatot tehet a népmű-
velés itt tárgyalt nagy feladatának megoldásá-
ban. Meghallgatása a családi kör életét színe-
sebbé, változatosabbá s így vonzóbbá teszi s 
ezzel a családtagok érzélmi kapcsolatát szoro 
sabbá fűzi. Ez azonban csak a család; körben 
felállított rádióra és nem a vendéglőben, 
vagy a korcsmában elhelyezett rádiókészülékre 
vonatkozik. 

X. A népkönyvtár értékes könyvanyagának 
a hosszú téli estéken a családi körben való fel-
olvasása szintén a rádióval kapcsolatosan szol-
gálhatja az említett célt. Itt is ki kell emel-
nünk, hogy ez fokozottabb mértékben a családi 
könyvtár jó könyveire vonatkozik. A napokban 
egy vasárnap délután felkerestem N. N. csere-
pest, akit otthon az asztalnál Petőfi verseit 
olvasva találtam. Kérdésemre megtudtam, 
hogy az olvasott verseskönyv családi könyvtá-
rának szüleitől rámaradt egyik kedves kö-
tete, amelynek olvasásában sokszor nagy örö-
met talál. A népkönyvtárból kiszedett, vagy 
valakitől kölcsönkapott könyv sohasem kerül-
het olyan közel az olvasó szívéhez-lelkéhez, 
mint amilyen közel kerül egy cserepes saját 
Petőfi könyve. Népművelő törekvésünk legyen 
ezért, mindent elkövetni, hogy a legszegényebb 
gazdasági cseléd otthonában, ha szerény értékű, 
de nemes tartalmú könyvnek néhány kötete ott 
legyen az otthonában. (Nagy -jelentőségű nép-
művelési probléma lenne ennek a módját meg-
találni.) 

XI. Az iskolánkívüli népművelés családvé-
delmi feladatainak és eszközeinek elősorolása 

nem volna teljes, ha meg nem említenők a nép-
művelők (tanító, lelkész, orvos stb.), általában 
a faluvezetők, a művelt társadalmi osztály tag-
jainak életpéldáját, amelyre a falusi nép job-
ban felfigyel, mint a leghatásosabb beszédre. 
A nép inkább a tetteket követi, mint a szava-
kat. „A műveltek tettei a műveletlenek kate-
kizmusa." (Goethe.) Népművelők, mindig „vi-
gyázz-állásban" legyünk! Erkölcsi felelőséggel 
tartozunk életünk példájáért, mi befolyásoljuk 
a falu közszellemét. Az egész magyar társada-
lom műveltjeinek élete példája irányítja a 
nemzeti közszellemet, ezért mondja Eaffay 
püspük: „A közszellemen keresztül romlott 
meg a családi élet, tehát csak a közszellem gyó-
gyításával javítható meg az." 

Az itt előadottak célja nem egyéb, mint vázát 
adni a családi népművelés feladatainak és esz-
közeinek, felhívni a munkatársak figyelmét 
családvédelmi irányba, elhatározásokat érlelni 
az ezirányú tevékenységre. Vérbeli népművelő-
nek nem kell más, ügyszeretete, lelkesedése 
megmutatja neki a további utat. „Aki szereti a 
célt, az a lelkében hordja a . törvénykönyvet, 
amelynek parancsa őt afelé vezetik" -— tanítja 
Prohászka püspök. Ismerjük és szeressük meg 
az iskolánkívüli népművelés legidőszerűbb fel-
adatát és akkor kezünkben van a varázsvessző, 
mely megnyitja az utat az igazi családvédelem 
felé. 

Milyen nagyobb ajándékot adhatnánk az ál-
lamnak annál, hogy az ifjúságot tanítjuk és 
neveljük? (Cicero, Á jövendölésről.) 

* 

Kérdezték Sokratestől, miért nem akar a kor-
mány élére állni, noha biztosan ő értene ehhez 
a legjobban? így felelt: Mert többet használok 
azzal, ha másokat tanítok uralkodni, mintha 
magam uralkodnék. (Saphir.) 

Az általános iskolakötelezettség törvényes el-
rendelésével 1868-ban egész sorát megelőztük a 
nyugati országoknak. Anglia csak 1870-ben, 
Franciaország 1882-ben és Hollandia csak 1900-
ban vezette be. (J. Kornis, Die achtklassige 
Volksschule. Pester Lloyd, 23. Dez. 1928.) 

* 

Egy katonatiszt parancsot kapott, hogy löves-
sen a csőcselékre. Így szólt a tömeghez: — Fel-
kérem a tisztességeseket, hogy távozzanak, mert 
a csőcselékre kell lövetnem! -— Az egész utca 
kiürült. (Chamfort, Charactéres.) 

Ha a gyermeknek kizárólag az értelmét mű-
veljük, szívtelen lény válik belőle; ha csupán 
a szívét képezzük, vallásos rajongóvá lesz; ha 
csak a testét neveljük, szörnyeteggé fejlődik; 
ha pedig csak a kezét képezzük, gép lesz belőle. 
A holnap nevelésének egyetemesnek kell lennie. 

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

IV. Béla 
írta: KAPOSI KÁROLY 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a népiskolai ta-
nulót a történelmi anyagból nem a puszta szá-
raz tények érdeklik, hanem az egyesek sorsa 
kelt benne érdeklődést, részvétet, lelki feszült-
séget. A gyermekeket tehát a történelmi 
anyagban az epikai tartalom, a drámai eleven-
ség ragadja meg leginkább. A népiskolai gyer-
meknek ez az epikai és tárgyias természetű 
történelmi felfogása aria int bennünket, hogy 
a történelem anyagát lehetőleg történésekben, 
elbeszélésekben, drámai megjelenések alakjá-
ban tárjuk a gyermek lelke elé. 

Jön a tatár! című tanításban különösen ezt a 
gondolatot és elvet óhajtom- szemléltetni. 

Az átlag tanító azonban nem tudja a törté-
nelmi eseményeket költői értékű elbeszélé-
sekbe, drámai megjelenésekbe önteni. Erre a 
problémára is ad a tanítás útbaigazítást. Elol-
vastam a tanítás anyagával összefüggő törté-
nelmi eseményeket több ifjúsági és történetíró 
munkájában. (Jókai: A magyar nemzet története 
I. kötete, Benedek Elek: Hazánk története, 
Sebők Zs.: Tatárjárás című olvasmányát, Sza-
lay—Baróti: A magyar nemzet története T. kö-
tete.) Az ő költői elgondolásaikat, elbeszélései-
ket használom föl átalakítva tanításomban. 

A tanításom azonban nemcsak alkalomadás 
arra, hogy a gyermekek gyönyörködjenek az 
elbeszélések, megjelenítések szépségeiben. A ta-
nítás életteljes eseményei a gyermekek lelké-
ben élénk, erős belső élményekké alakultak át. 

* Ezt a gyermekek viselkedése, munkája iga-
zolja. A gyermekek belső lelki kényszer hatása 
alatt kérdéseket intéztek hozzám, spontán mó-
don kifejezést adtak aggódásuknak, önállóan 
helyeslő vagy rosszaló ítéleteket fűztek a cse-
lekményekhez, kiegészítették következtetései-
ket. A tanítás tehát cselekvésekre is indított és 
munkában végződött. 

1. 
a) K a p c s o l ó i s m é t l é s . Főbb fölszólító 

kérdéseim. — Gondoljatok II. Endre uralkodá-
sára! Soroljátok föl Endre uralkodásából a 
főbb eseményeket! — A király szétosztogatja a 
királyi birtokokat. A király elszegényedik, a 
főurak elhatalmasodnak. — Gertrud királyné 
idegeneknek juttatja a magyar méltóságokat 
és pazarlóan él, ezért megölik. — II. Endre 
keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre és el-
zálogosítja Dalmáciát. — Béla herceg és a köz-
nemesség kényszeríti Endrét az aranybulla ki-
adására. 

— Gondoljatok Béla hercegre! Milyen szerepe 
volt az aranybulla keletkezése körül! — A sze-
gényebb és a jóérzésű nemeseknek Béla herceg 
volt a vezetője, ő kényszerítette II. Endrét, 
hogy foglalják törvénybe a nemesek jogait és 
kötelességeit. — Soroljátok föl az aranybulla 
néhány főbb pontját! (Fölsorolják.) 

b) —• Az aranybulla kiadása után Béla her-
ceg sikerrel visszaszerez több eladományozott 
királyi birtokot. Mikor ezt egyik jóérzésű fő-
úr tapasztalja, így kiált föl: „Dicsőség Isten-
nek a magasban, béke a jóakaratú embereknek! 
Felvirradt a nap, mely megváltja a magyart, 
visszadja a királynak a hatalmát és a koroná-
nak a szabadságot!" (Szalay—Baróti: A magyar 
nemzet történelme I. k., 267. lapon.) Miről ér-
tesülünk ebben a szép felkiáltásban, mondjá-
tok el! — Béla herceg az aranybulla szerint 
visszavette a király birtokait. — Vissza akarja 
szerezni a királynak a régi hatalmát. Olyan 
erős Magyarországot akar teremteni, mint 
amilyen volt Szent István és Szent László ko-
rában — összegezik a gyermekek véleményei-
ket. 

c) P r o b l é m a g y ü j t é s . — II. Endre ha-
lála után Béla a király. — Béla, mint király, 
majd rendet teremt. — Magyarország megint 
hatalmas lesz — robban ki az együttérzés az 
erélyes királlyal a gyermekek lelkéből. — Fog-
laljátok ezt a vágyatokat kérdés alakjába! 
— Vissza tudja-e szerezni IV. Béla a király 
régi hatalmát1! — írjuk fel ezt a kérdést, hogy 
el ne felejtsük, mert erre keresünk feleletet. 

— Számoljatok be még gyűjtőmunkátokról! 
Az volt munkátok, hogy érdeklődjetek, mióta 
nevezik a Margitszigetet Margitszigetnek! 
— IV. Béla királynak volt egy Margit nevű 
leánya. Margit királyleány itt a Margitszigeten 
levő kolostorban apáca volt. Öróla nevezték el 
a szigetet Margitszigetnek. — Előbb Nyulak 
szigetének nevezték és Szent Margitról nevez-
ték el Margitszigetnek. — Még most is ott van-
nak a szigeten a kolostornak a romjai — szá-
molnak be a gyermekek IV. Béla-korabeli 
helyi vonatkozásokról. — Tudjátok-e azt, hogy 
milyen körülmények közt lett a gazdag király-
leányból egyszerű, alázatos apáca'? — Nem. 
— Legyen szíves, tanító bácsi, mondja el — 
ezzel a kéréssel kirobban a gyermekek lelkéből 
egy másik probléma. — Foglaljátok ezt a kéré-
seteket is kérdésbe! — Miért szentelte IV. Béla 
leányát, Margitot Istennek? — Erre a kérdésre 
is fogunk felelni. (A problémákat felírom a 
táblára.) 

1. H o g y a n t e r e m t IV. B é l a r e n d e t ? 
— Hogy milyen volt az ország állapota, amikor 
azt TV. Béla átvette, azt így írta le egyik 
írónk: IV. Béla trónja mellett a főurak lábaik-
kal a népet gázolták s fejeiket a királyé fölé 
emelgették. Minden főúr király vi'lt a földjén, 
a főúri családok háborút viseltek egymás ellen. 
Mindenkinek volt hadserege, csak a királynak 
nem volt. Kincseket halmozott össze minden 
főúr és izmaelita, csak a király és a nép volt 
szegény (Jókai: A magyar nemzet története 
I. k., 173. lap.) Mi ennek a szép leírásnak a lé-
nyege? — A király és a nép szegény, a főurak 
gazdagok és hatalmasok. — Nincs rend az or-
szágban. 

— Most elmondom, hogyan teremt rendet. Az 
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óra elején, mikor bejött az igazgató néni, meg 
a tanár nénik, mindnyájan felálltatok. (Be-
mutató tanítás volt és az érdekelt tanárok is 
jelen voltak.) Miért? — Fölállással köszöntöttük 
az igazgató nénit és a néniket. — Tiszteletün-
ket fejeztük ki felállással — magyarázzák meg 
cselekvéseiket. IV. Béla korában a főurak 
olyan gőgösek voltak, hogy a király megérke-
zésekor nem álltak fel a tanácsteremben. 
IV. Béla kihordatta székeiket és elégettette 
azokat. Ítéljétek meg ezt a cselekedetét! — He-
lyesen cselekedett. — Arra kényszerítette a fő-
urakat, hogy csak állva beszélhettek és tár-
gyalhattak vele. (Felírom a megállapításukat 
a táblára.) 

— Gondoljatok vissza az aranybullára! Mit 
rendel el az eladományozott királyi birtokokra 
vonatkozólag! — A király kötelessége, hogy 
vegye vissza a királyi birtokokat. — Béla minden 
megyében megvizsgáltatta a birtokokat. Mind-
azokat a birtokokat, amelyeket II. Endre köny-
nyelműen, ok és érdem nélkül elajándékozott, 
azokat mind szigorúan visszavette a főuraktól. 
Ítéljétek meg ezt a cselekedetét is! -— Így kel-
lett IV. Bélának cselekedni. — Most a király-
nak lesz a legnagyobb birtoka, legnagyobb jö-
vedelme. — Gondoljatok a birtokán levő vár-
jobbágyrokra is! — Sok volt a várjobbágya, 
nagyobb lett a hadserege is, nagyobb lesz a ha-
talma. — Most a király hatalmasabb, mint a 
főurak, tud majd a főuraknak parancsolni, — 
szedik össze véleményeiket. — Megállapításai-
kat rögzítem a táblára: Visszaveszi az ado-
mánybirtokokat. 

— Gondoljatok a gőgös, elbizakodott fő-
urakra! Olvassunk a szívükben! — Én azt gon-
dolom, hogy nagyon megharagudtak a ki-
rályra! — Talán titokban összebeszéltek, hogy 
nem engedelmeskednek a királynak. — Ezekre 
a lehetőségekre gondolnak. — Igen, nagyjában 
jól ítélitek meg a legtöbb főurat. Annyira meg-
gyűlölték IV. Bélát, hogy életére törtek. Be 
gonosz tervük nem sikerült. Kimenekültek az 
országból az osztrák Frigyes herceghez és föl-
ajánlották neki a magyar koronát. Frigyes be 
is jött seregével, de Béla már olyan hatalmas 
volt, hogy könnyen kiverte Frigyest az ország-
ból a hűtlen főurakkal együtt. Ezektől a hűtle-
nektől elvette a birtokokat. Foglaljuk ezt a cse-
lekedetet mondatba! (Fölírom a táblára.) 

— Így három-négy év alatt rendet teremtett 
az országban. A nemzet kezdte elfelejteni a mult 
szenvedéseit, most új, szebb élet kezdődött az 
országban. 

2. H o g y a n k é s z ü l a t a t á r o k e l l e n i 
v é d e l e m r e . — Volt még egy másik gyűjtő-
munkátok. Elrendeltem, hogy figyeljétek mag 
a milleniumi szoborcsoportban Béla király 
szobrát és az azon levő jelenetet. Ki tud róla 
beszámolni? — Béla király szomorúan lehajtja 
a fejét. Gondolkozik azon, hogyan segítsen az 
országon, mert a tatár elpusztított mindent. 
— A szobor falán van egy szép kép. Béla a fák 
mögül néz a távolba. A távolban sok halott 
fekszik, a madarak és a farkasok eszik a halot-
takat. — Az ország olyan, mint egy temető. 

A tatárok legyőzték Béla seregét ós elpusztí-
tották az egész országot. — Így számolnak be 
a helyi vonatkozású emlékek és a IV. osztály-
ban tanultak alapján. Türelmesen meghallgat-
tam tudásukat, majd felvetettem neheztelő 
hangnemben a kérdést: Nem készült elő 
IV. Béla a tatárok elleni harcra, védelemre? 
Vagy nem tudta, hogy a tatárok megtámadják 
hazánkat? — A gyermekek hallgattak, látszott, 
hogy fáj nekik a kötelességmulasztás lehető-
sége. — Hallgassátok meg Béla intézkedéseit! 

— Először azt mondom el, hogyan szerez Béla 
tudomást arról, hogy a tatárok hazánk felé 
vonulnak. 

— A tatár nép itt Ázsiában lakott. Vándorló 
pásztornép volt, mint a magyarok az őshazá-
ban. Egyik fejedelmük egyesítette az Ázsia le-
gelőin kóborló törzseket és a XIII. század 
elején elfoglalták itt Ázsia középső és nyugati 
részét. (Térkép.) Majd megerősödve, meggya-
rapodva, Európába törtek be. Batu fejedelem 
(khán) vezette őket. Az útjukba került népek 
vagy meghódoltak nekik és szaporították har-
cosaikat, vagy legyőzték és kiirtották őket. 
Többek között a kun nép is így járt. Itt volt 
a hazájuk a Dnyeper környékén, hazánktól ke-
letre. A kunok királya, Kutben, követek útján 
menedéket kért népének IV. Bélától. Mit csele-
kedtél volna te, ha Béla helyén kellett volna 
cselekedned? — Én befogadtam volna a kúno-
kat, mert segítettek volna a tatárok ellen. 
— Én is! Én is! — Halljátok, mit csinál Béla. 
Személyesen Kuthen elé megy s maga vezeti a 
hazátlan Kuthent és népét az országon keresz-
tül és letelepíti őket a Tisza mellett. (Térkép.) 
— 40.000 főből áll a kun sereg. Rengeteg kocsin 
jött be a sok gyermek, asszony, öreg s velük 
jött a temérdek állat. Sok kárt csináltak ván-
dorútjukon s még több kárt csináltak állatjaik 
a földesurak birtokain a letelepítés után. Pa-
naszkodott a királynak főúr és paraszt egy-
aránt. A király igyekezett a kúnokat menteni 
és védeni. Az elégedetlen főurak ezért még 
jobban gyűlölték Bélát. Béla a kúnokat több 
csoportra osztotta ós különböző vármegyék 
területére szétosztva telepítette le. Így gyen-
gítette őket és rendre is kényszerítette őket. 
Foglaljátok Bélának ezt a tettét rövid mon-
datba. Béla hazát ad a menekült kúnoknak. 
(Felírom a táblára.) 

Közben a tatárok egyre jobban közelednek 
Magyarország felé. Nézzétek meg itt a térké-
pen merre pusztítanak. (Szalay—Bárót törté-
nelem I. kötet 281. lapján levő térkép alapján 
készült térképvázlatomon.) Elfoglalják a kú-
nok országát, majd az oroszokat és a lengyel 
népet győzik le. Mindenfelől egyre jobban hal-
latszik a rémes kiáltás: Jön a tatár! — Mit 
művel Béla? 

1. 1240. évben követeket küld a szomszéd né-
pek uralkodóihoz, segítséget kér a tatárok el-
len. 2. Maga bejárja a Lengyelországgal és az 
Oroszországgal határos magyar határvidéket. 
Munkáscsapatokkal eltorlaszolta! ja fatörzsek-
kel, sziklákkal a hágókat és utakat. 3. A verec-
kei hágóhoz a nádor vezetésével hadsereget 
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rendel, hogy védjék meg ott az ország határát 
a tatárok ellen. 4. Körülhordoztatja az ország-
ban a véres kardot. Egy kis csapat vágtat 
hegyeken-völgyeken, faluról-falura, városról-
városra. A király hírnökének kezében véres 
kard s a várak kapui, a parasztkunyhók előtt 
hallatszik a rémes kiáltása: Vész, vész, vész! 
Jönnek a tatárok! Jönnek a tatárok! Fegy-
verre, fegyverre, fegyverre! — Ma hogyan hív-
ják fegyverbe a katonákat? — Besorozzák őket 
s írásban hívják be háború esetén. — (Az intéz-
kedéseket röviden rögzítem a táblán.) 5. 1241 
február havában a főurakat a pesti táborba 
meghívta országgyűlésre. Meg akarta velük 
beszélni a tatárok elleni védekezést. 

Oh, szomorú, nagyon szomorú események 
történtek ezen az országgyűlésen. Elmondok 
néhány részletet az országgyűlés eseményeiből. 
(Részletek Jókai törtenete. I. k. 178—182. lapok-
ról.) 

A király fellépett a trónemelvényre. Egyet-
len éljenzés nem hangzott el, egyetlen ember-
arc nem mosolygott reá. Kevesen vannak itt 
a hívottak közül — mondá a király. S akik itt 
vannak, azok is seregek nélkül jöttek, pedig 
az idő napokra van mérve. 

Ezekre a szavakra egy mogorva főúr szólt 
közbe: Nem mertek eljönni, amióta székeiket 
elégetéd, nincs hova leüljenek. Mióta elvetted 
birtokainkat, fiainkat, jobbágyainkat, otthon 
kellett hagynunk, hogy legyen, aki szántson, 
vessen. — Megállok a beszédben, a gyermekek 
halkan megszólalnak: Nem segítik a királyt. 
— Nincs igazuk! — Kötelességük volna a hazát 
védeni! 

Majd megszólal egy másik főúr dacosan: 
Megkövetlek uram, király, annyi itt az ország-
ban az ellenség, hogy azt sem tudjuk, melyik 
ellen védekezzünk s melyiktől őrizkedjünk. Ott 
ül melletted az az idegen — Kuthenre mu-
tatva. — Hadsereget hozott országunkba, össze-
beszélve a tatárral, hogy míg az kívülről tör 
reánk, emez belülről rontson meg bennünket. 
Két nemzet itt az országban nem lakhatik. 
Vagy a kún megy el, vagy mi megyünk el. Ha 
a mi királyunk akarsz lenni, légy a mienk, ha 
a kúnokó akarsz lenni, légy azé. Válassz uram 
király! 

Ismét szünetet tartok. A gyermekek lélekzet-
visszafojtva hallgatják e szavakat, érzésviha-
ruk így tör utat: Pártoskodnak. — A kúnok 
nem kémek! — Össze kellene tartaniok. 

Egy harmadik főúr kezében irattekerccsel, 
az aranybullával úgy beszélt: Ez a törvény 
szent jogainkról szól. Te magad is aláírtad, 
urunk királyunk. E töivénynek egyik pontja 
azt mondja: Senki a nemesek közül az ország 
határán túl harcolni nem tartozik. 

Béla király magánkívül felszökött helyéről. 
Ennyi pártoskodás, gyűlölet akkor, mikor a 
nemzet közel volt a sírjához, elvette türelmét 
s haragosan, de erélyesen így szólt: 

Távozzatok! Nem kellenek seregeitek, nem 
kelletek ti sem, menjetek haza! Zsoldosokkal 
fogom a hazát megmenteni! 

Míg az urak távoztak, bús kürtszó hallat-
szott. Egy kis csapat vágtatott a király sátra 
felé. Porlepte a ruhájuk, tépett a zászlójuk. Ve-
zetőjük a nádor. Mindenki félve tekint rá. Ott 
kellene lennie a Vereckei-szorosban, a bejára-
tot, a határt védeni. Remeg-az ajka, alig jön 
szó ajkára. Isten és a szent szűz oltalmazza 
királyi fejedet — így szól a királyhoz. Majd 
az urak felé fordul és ezt mondja: Feleim! A 
tatár nyomomban van. Hét napig védte kis 
csapatom a határokat. Hetednapra holttestein 
keresztül áttört a tatáráradat. Isten és a szent 
szűz oltalmazza meg hazánkat. Véres arcán 
könnyek csorogtak. 

Erre a rémhírre Béla kiegyenesedett. Ki-
rántja a kardját és mondja: A haza élete Isten 
kezében van, de a haza becsületét az én ke-
zembe adta. Aki meg akar halni a hazáért, az 
kövessen, aki élni akar gyalázatban, az marad-
jon otthon. 

Ebben az órában Isten mintha csodát mívelt 
volna. A budai hegyek felöl kürtszó hangzik. 
Ezer meg ezer kopja villog a napsugárban. 
Megérkezett a király öccse, Kálmán herceg 
seregével, a kalocsai érsek seregével, aztán az 
esztergomi érsek nagy sereggel. Jöttek habzó 
lovon követek és jelenték: Jön a váradi püspök, 
a csanádi püspök seregével. Közeledik 40.000 
kún harcos! Mintha megszűnt volna a viszály. 

Ezalatt a tatár előcsapat már Pest környé-
kén kalandozott. Egy a táborba siető csapat 
elfogott egy tatárt. Vallatták. Kitudódott, 
hogy tatárruhába bújtatott kún volt. Szegényt 
a tatárok elfogták s kényszerítették, hogy ve-
lük harcoljon. A pártoskodó főurak szívében 
ismét feltámadt a rettenetes gyűlölet a kúnok 
iránt s azt kiabálták: A kúnok a tatárok ké-
mei! S vak gyűlöletükben rátörtek Kuthen 
pesti szállására s megölték. — Ezalatt 40.000 
kún harcos énekelve tartott a király táborába. 
40.000 kemény katona! Ha ezek kezetfognak a 
magyarral, hej kikergetik csúfosan a tatárt az 
országból! — De megölték királyukat a főurak, 
nem segítenek majd Bélának. — Szegény ma-
gyar haza! — tör ki akaratlanul a gyermek és 
ítéletet mond a főurak fölött. 

Hallgassátok tovább a szörnyű eseményt! A 
kún sereg borzadva hallotta a hírt: Megölték 
a királyt. Már nem énekeltek, már nem tar-
tottak a magyar tábor felé. Bosszút álltak 
Kuthenért. Rabolva, pusztítva menekültek ki 
az országból. (Rajzolom az útirányt.) Szétver-
ték a táborba siető magyar csapatokat, ezeket 
mondván: Fogadjátok ezt Kuthenért! 

Foglaljátok ezt a szörnyű eseményt rövid 
mondatba! A főurak magára hagyják a királyt. 
— Megölik Kuthent. Kún segítségből ellenség. 
—• Fölírom a rövid vázlatszavakat. 

3. A m o h i c s a t a . Béla király most mái-
kény telen volt a tatár ellen vonulni s megüt-
közni vele. Hogyan történt ez? Elmondom. 
65.000 főnyi sereggel indult Béla a tatár ellen. 
A tatár sereg visszavonult a Sajó mögé. (Raj-
zolom s megmagyarázom a hadállást.) Batu 
kán egy magaslatról végigvizsgálta a magya-
rok hadiállását, majd nevetve mondta: Ügy 
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fogom meglepni a magyarokat, mint az akolba-
zárt juhnyájat! Nem menekülhet el Béla sem. 

Rendeletére az éj sötétjében katonái átgázol-
ták több helyen a Sajót s reggelre teljesen kö-
rülkerítették a magyar szekértábort. Hajnal-
ban nagy nyílzápor keltette föl a pihenő ma-
gyarokat. A nyilakon égő kanócok is voltak. 
Ezek felgyújtották a sátrakat. Nagy zavar, 
futkosás, kapkodás lett a szekérsáncok között. 
A szűk helyen a magyar sereg nem tudott 
hadirendbe felállni. Hiába buzdítja, lelkesíti 
a sereget Béla és Kálmán is. A zűrzavar, a 
fejetlenség, a félelem nőttőn-nő, A zavarban 
már nem is gondoltak ellenállásra, csak a 
menekülésre. Délfelé Kálmán seregével utat 
lör déli irányban s csatát kezd. A tatárok gyű-
rűje kezd lazulni s erre az összezsúfolt magyar 
sereg egy része menekülésre keres és tör utat. 
Szörnyű mészárlás kezdődik. A tatár sereg pi-
henve várta már a kitörő magyarokat. Rávetik 
magukat a menekülőkre és lekaszabolnak min-
denkit. 1241 április 11-én reggel kezdődik a 
mészárlás és este ér véget. 60.(100 magyar halott 
fekszik a mohi csatatéren és környékén. Kál-
mán herceg súlyosan megsebesült s belehalt 
sebeibe. Elestek a legjobbak is. 

Mi van a királlyal, IV. Bélával! Egyik írónk 
így írta le a király küzdelmét: (Sebők Zsig-
mond leírása.) 

A két Forgách nézi a szörnyű pusztulást. 
Bátyám — szólt Eorgácli András — a haza 
lobogója elesett. Minek tovább élni és küzdeni. 
— Nem veszett el! Amíg ott azt a sisakforgót 
látod, a lobogó is magasan leng! 

Az a sisakforgó Béla királyé volt, aki ma-
roknyi csapat élén ezernyi tatártól körülfogva 
küzdött. Előtte vágta az utat a sebesült Kál-
mán herceg. Most már csak azért küzdöttek, 
hogy a királyt megmentsék. 

A két hős utat tör az ellenségben s a király-
hoz csatlakoznak. A kis csapat átvágta magát 
a. tatárcsordákon. Ügy látszott a király meg-
menekült. A tatárlovak nem érnek a menekü-
lők nyomába. Egyszer csak kidőlt a király 
lova. 

A két Forgách-fiú egyszerre szökött le lová-
ról. Uram, királyom, gyorsan ülj a lovamra! 

A király megindultan nézte a két vitézt. Sok 
szomorú óráért adtok fiaim, kárpótlást — szólt 
meghatottan. Felpattant Forgách János lovára. 
A tovarohanó csapat meg látta, mint dől az 
elmaradt vitézre a tatársereg, mily drágán 
adja oda az életét. Meghalt a királyért. 

Kis idő múlva a másik lovat is lenyilazták 
a király alatt. Forgách András boldogan ug-
rott le lováról, hogy a királynak fölajánlja. 

Szegény édesanyád! — sóhajtott a király. 
Siess, siess királyom — sürgette András. 

Vidd, vidd és mentsd meg a haza lobogóját! 
A király elnyargalt s a fiatal hős átúszik a 

Sajón s megmenekül. A király megmenekül és 
vele a haza tépett lobogója. 

— Az egyik Forgách meghalt a királyért. — 
Megmentették a haza lobogóját is. — így kel-
lett volna cselekedni minden magyar főúrnak. 

— í g y hasonlítják össze a gyermekek a főura-
kat s mondanak ítéletet rájuk. 

Hogy merre menekült a király, azt itt raj-
zolom. Figyeljetek! (Hernád, Vág-völgye, 
Nyitra, Pozsony, az osztrák határ.) Itt az oszt-
rák határon kereste fel Bélát Frigyes osztrák 
herceg. Szomorú történet ez a találkozás. Hall-
gassátok! 

(Szalay—Baróti tört. I. köt. 287—288. lap sze-
rint.) Amint a Morva partján fáradtan el-
szunnyadt, átjött hozzá Frigyes s hívta, jönne 
át a Dunán a közelfekvő várába, hol nagyobb 
biztonságban és nagyobb kényelemben lehet. 
Béla elfogadta a meghívást. Az osztrák terüle-
ten Frigyes levetette álarcát. Elvette Bélától 
arany és ezüst kincseit, arra kényszerítette, 
hogy három, az Ausztriával határos vármegyé-
ket engedje át neki. E szerződést Bélának es-
küvel kellett megerősíteni s csak azután keres-
hette fel gyermekeit, feleségét, akik ott a ha-
táron találtak menedéket. — ítéljétek meg a 
szomszéd fejedelmet! — Kihasználta Béla hely-
zetét, elvette a kincseit. — Megzsarolta. — 
Gyalázatosan viselkedett. — Ott maradt Béla 
a hamis Frigyesnél? — kérdezi egy gyermek. 
— Nem. Undorodva otthagyta a rossz szomszé-
dot, menekült tovább. (Rajzolom az útirányt 
Dunántúlon keresztül Zágrábba, az Adria 
partja felé.) Az Adriai-tenger egyik szigetén 
levő Trau várában pihent meg végül. 

Itt a tengerparton menekülés közben meg-
halt két kis leánya. A hontalan Béla és jósá-
gos felesége nagy fájdalmukban megfogadták, 
hogyha a jó Isten Magyarországot megszaba-
dítja a tatároktól s még egy gyermekük szüle-
tik, azt Istennek szentelik. Isten a sokat szen-
vedett királyi pár fogadalmát kegyesen fo-
gadta. Az ország irtózatos szenvedés és pusztí-
tás után megszabadult a tatároktól. A király-
nénak leánygyermeke született. Margit lett a 
neve. Margit a mi szép Margitszigetünkön 
épült kolostorban apáca lett. Valamennyi 
apáca közt, ő a királyleány volt a legalázato-
sabb legbuzgóbban imádkozó, legszorgalmasabb 
apáca. őróla nevezték a Nyulak-szigetet 
Margitszigetnek — egészítik ki a gyermekek a 
következtetést. 

Hogy mit niívelt az országban a tatár s 
hogyan szabadultunk meg tőlük, arról egy má-
sik alkalommal beszélünk. 

III. 
a) F e l e l é s a p r o b l é m á k r a . Felelj 

az első kérdésre. A tanítás alapján és a táblán 
levő vázlat alapján megállapítják, hogy Béla 
visszaszerezte már részben a király régi hatal-
mát, de a tatárok megakadályozták ebben a 
munkában. Teljesen es tudatosan felelnek a 
helyi vonatkozású problémára is: Miért sztn-
telte IV. Béla leányát, Margitot Istennek? 

b) F e l s z ó l í t ó k é r d é s e k k e l ö s s z e -
f o g l a l t u k a t a n u l t i s m e r e t e k e t . Több 
fölszólításaim: Mondd el az ország állapotát, 
mikor IV. Béla átveszi az ország kormányzá-
sát! Sorold fel IV. Béla intézkedéseit, amivel 
helyreállítja a rendet! Sorold fel, hogyan ké-
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szült elő a tatárok elleni védekezésre! Írd le 
a mohipusztai ütközetet! Beszéld el a király 
menekülését! 

c) Gondoljatok IV. Béla rendcsináló munká-
jára! Hasonlítsátok össze Béla tetteit és a fő-
urak tetteit! IV. Béla minden tettével a hazát 
akarta naggyá, hatalmassá tenni. A főurak 
csak magukra, vagyonukra gondoltak. — A ki-
rály rendet teremt, a főurak pártoskodnak. 

Hasonlítsuk össze a haza védésében IV. Bélát 
és a főurakat! — A király mindent megtett, 
amit megtehetett a hazáért, összetartásra kérte 
a főurakat. A főurak magára hagyják. Keres-
sétek meg az eseményekben Isten büntető 
kezét. — A tatárok legyőzték a magyarokat. 
— Ott vesztek el az igaz, jó hazafiak. - De 
későbben elpusztultak gyalázatban azok is, kik 
otthonmaradtak. — A bűnt követte a büntetés. 
Azonban nagyon fáj nekünk most, hogy annak 
a kornak a jó emberei is nyomorultul elpusz-
tultak, hogy a jók együttszenvedtek a pártos-
kodókkal, az önző, haszonleső főurakkal. 
Vigasztalódjatok, a sok szenvedésből egy szebb, 
jobb élet fejlődött. 

HAZAI ÉS 
KÜLFÖLDI TAN ÜGYI LAPOKBÓL 

Hazai tanügyi lapokból. 

Az Uj Kor legújabb száma Aradi Zsolt, Ballá 
Borisz és Possonyi László szerkesztésében érde-
kes tartalommal megjelent. A vezető cikket 
Kühár Flóris O. S. B. igazgató írta a magyar 
szerzetesi iskolákról. Petro József az egri sze-
minárium lelkiigazgatója Schütz Antal új nagy 
dogmatikáját ismerteti részletesen, Almásy 
Gusztáv a magyar ipari munkásság katasztro-
fális helyzetéről ír, Bády Elemér a tanítóság 
új szerepéről. Közli a lap Claudel es Jacques 
Riviére világhírű levelezésének új folytatását, 
Budai György Az ember Tragédiája illusztrá-
lásának munkájáról írt, Vajlok Sándor érdekes 
és nagyjelentőségű cikkében a Pázmány alapí-
totta nagyszombati egyetem középeurópai hiva-
tását rajzolja meg, Bergon Imre O. P. a prágai 
híres akadémikus hetet ismerteti, Harsányi 
Lajos a falu műveltségéről írt cikket, Michel 
Károly pedig befejezi tanulmányát az európai 
kultúra válságáról. Számos apróbb cikk, állás-
foglalás, világnapló és könyvismertetések egé-
szítik ki az új lapot, mely mindenütt kapható, 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, 
VITT., Szentlcirályí-utca 28. Ára 40 fillér. 

Nemzetnevelés. December havi számát Tóth 
Sándor hangulatos karácsonyi cikke nyitja 
meg, melyben a karácsonyi emlékek és egyéb 
misztériumok gyűjtésére buzdítja olvasóit. Ér-
dekes a Szabó I). Béla bácsalmási róm. kat. 
tanító cikke is arról, hogy mit kíván Pro-
hászka a tanítóktól. Figyelemreméltó Zabrák 
Károly tanítástervezete, valamint Ricsi Gyula 
plébános az iskolai fenyítékről írt cikke. 

A lap külön mellékletként adja a Szent Ist-
ván-Társulat karácsonyi könyveinek illusztrált 
jegyzékét. 

Protestáns Tanügyi Szemle. Decemberi szá-
mában közli azt a szép beszédet, melyben 
dr. Bcssenyey Lajos kir. tankerületi főigazgató 
méltóan adott kifejezést a magyar kegyelet-
nek, mellyel Quintus Horatius Flaccus em-
lékét, költészetét, dicsőségét egyaránt meg-
becsüljük. Magyarország és a magyar nem-
zet, mely a nagy római költő szelleméből 
oly sokat merített a maga kultúrájának fej-
lesztésére, kegyeletével áldozik a nagy klasz-
szikus poétának és abban magának a klasszi-
kus költészetnek is. A tartalmas füzetben 
van még S'zathmáry Lajos tanulmánya Áprily 
Lajosról és költeményeiről, továbbá dr. Ham-
vas Gyula „Az időszerűség elve és a közép-
iskola alkotó munkája" című tanulmánya, 
Bezessy Zoltán „Az újabb nevelőirányzat kö-
vetkezményeiről", dr. Szondy György „A ház-
őrző kutyáról", dr. Harsányi Istvánnak a diák-
hazugságokról szóló tanulmánya, majd dr. Ze-
lenka Margitnak az evangélikus leányközép-
iskolák 1934/35. évi eseményeiről írt beszá-
molója. 

Mezőgazdasági Népoktatás. Legutóbbi szá-
mának vezércikkében tüzetesen fejtegeti a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által ki-
adott rendeletet, mellyel az általános tovább-
képző népiskola új tantervét megállapította. 
A lap nagy jelentőséget tulajdonít a tanterv-
nek, melyet a tömegek iskolája reformjának 
tart. Érdekes Obingerné Czirnes Irén cikke is, 
melyben a Frigyes kir. herceg minta baromfi-
telepét ismerteti, továbbá Matós Istvánnak a 
birstermelésről írt tanulságos cikke. Külön 
cikk ismerteti és illusztrációkban is bemutatja 
a derecskei iskolát. Cikket közöl még a lap a 
gyapotnövény kísérleti termelésének különféle 
módjáról s a búzatermelésről, melyet Bocskóy 
András írt. Az idők intő jele az a cikk, mely a 
háborús mérgesgázokról tájékoztat. 

Katolikus Kántor. Kizáróan a katolikus 
egyházi zene kultuszának közlönye, melyben 
a magasztos zene megszentelő és nemesítő 
rendeltetését annak sokféle vonatkozásában 
elemzi. Decemberi számában Csalódás címen 
Markó József ír vezércikket, a kat. liturgiáról 
és egyházi zenéről Taschler Jenő ír. A Szent 
Cecilia-egyletről meleg méltatást közöl a lap, 
melynek Orgona-rovatában még szakcikket, a 
Tárca-rovatában pedig szellemes és humoros 
anekdotákat olvasunk. Az új kottákról és 
könyvekről is kellően tájékoztat. 

Dunántúli Népművelő. Szép tartalommal je-
lent meg a folyóirat decemberi száma. Kedlné 
Szathmáry Irén tanítónő vezércikkében az írói 
tehetség együtt érvényesül a fenkölt szellemű 
tanító nemes életfelfogásával. Ehhez méltó a 
többi cikk is, Bodnár Gyulának a karácsonyfa 
eredete című és Huhn Gyula cikke egy végze-
tesen szomorú iskolai bűnesetről. Különösen 
figyelemreméltók a lap Népművelési Előadá-
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sok rovatában közölt előadásminták. A Hírek-
rovatban a vasvármegyei népoktatás örvende-
tes és szomorú híreiről nyerünk értesítést. 

Katolikus Iskola. A pécsegyházmegyei tanító-
egyesület hivatalos havi folyóirata decemberi 
számának vezető cikke az egyesület katolikus 
tanítói intemátusi alapja segélyezéseiről szól 
s abból megtudjuk, hogy az életerős egylet te-
temes jövedelmeiből a pécsegyházmegyei püs-
pök a folyó 1935/36. tanévben 85 tanító 125 ta-
nuló gyermekének 10.800 pengő segélyt utalvá-
nyozott ki. Másik cikkében a lap a keresztény 
•összefogásról és annak gyakorlati eredményei-
ről számol be, ugyancsak megelégedetten. Majd 
ismerteti a Komócsy István-Alap segélyezési 
szempontjait. Közöl még a folyóirat órarend-
mintát, sok apróbb cikket, az iskolai élet föl-
merült eseményeiről újdonságokat s külön 
mellékletében a lap 1935. évi tárgymutatóját 
nyújtja. 

Dunántúli Tanítók Lapja. Decemberi kettős 
számának vezércikkét Landi Ferenc írta, meg-
győzően fejtegetvén a család és az iskola együt-
tes munkájának szükségességét és jelentőségét, 
valamint a mindezzel természetszerűen össze-
függő pedagógiai és nemzeti problémákat. Má-
sik cikkben dr. Bendefy László nagy megértés-
sel és megbecsüléssel ír nagynevű kultusz-
miniszterünk, dr. Hóman Bálint fényes pálya-
futásáról, méltatva a maradandó érdemeket és 
a nagy és értékes alkotásokat, melyeket tudo-
mányos történetírói és kultúrpolitikai tevé-
kenységével, szelleme erejével nemzeti kincsün-
ket gazdagította és folyton gyarapítja. Cikket 
írt még ebbe a számba Barabás András a 
„Totalitás-gondolat"-ról, Kovács Dezső „A te-
metésiről, Sikor Ferenc „Az OTBA"-ról. Közli 
a lap az iskolafelügyelők kinevezését és Jártas 
Rózának a szavaló kórusok számára írt Rá-
kóczi-versét. 

Angol-amerikai tanügyi lapokból. 

A gyermek idejének beosztása 
Amiként a legtöbb embernek nagy gondot 

okoz, hogy mimódon ossza be a jövedelmét, 
azonkép a gyermek is súlyos feladat előtt áll, 
amikor napjának huszonnégy óráját meg kell 
osztania a reá háramló sokféle végeznivaló kö-
zött. 

E sorok írója kérdést intézett a szülőkhöz, ta-
nítókhoz, iskolaigazgatókhoz és tanítójelöltek-
hez, mondják meg, hogy egy tizenkétéves gyer-
meknek hány percet (órát) kell naponta az egyes 
tevékenységekkel, tantárgyakkal eltöltenie. ösz-
szesen 153 válasz futott be s a feleletekből ki-
sült, hogy bár csupa hozzáértő, tapasztalt egyén 
nyilatkozott, egyikük sem számolt azzal a tény-
nyel, hogy a rendelkezésre álló idő nem halad-
hatja meg a huszonnégy órát: napi 26 órától 
50 óráig terjedt a munkabeosztás, átlagosan napi 
30 órára. S a hozzászólók még az előrelátás hiá-
nyával sem vádolhatók, hanem inkább azzal, 
hogy mindegyikük túlnagy jelentőséget és időt 
juttatott a maga különleges ágának. 

A kísérletből az a tanulság vonható le, hogy 
mielőtt a gyermeket az iskolai órákon túl fel-
adatokkal terheljük, előbb valaminő kivihető 
időbeosztást kell végeznünk, de ezen kívül is szá-
mot kell vetnünk néhány igen fontos ténye-
zővel. 

Így a legtöbb tanító egyáltalában nem gondol 
a házi feladat kijelölésénél arra, hogy minő 
súlyos viszonyok közt kénytelenek tanítványai 
a leckét odahaza elvégezni. S ez még csak nem 
is akar vád lenni az otthon ellen. Hisz a neve-
lés rendkívül bonyodalmas funkció, mely nagy 
könyvtárt, sajátos fölszerelést, avatott munkál-
kodókat igényel, amit tehát még a jómódú em-
berek otthona sem nyújthat. Aztán számos gyer-
meknek olyan környezete, társasága van oda-
haza, amely egyáltalában nem nevelőhatású: 
olyan szobában kell feladatát végeznie, ahol má-
sok dolgoznak, beszélgetnek, játszanak és a láto-
gatók még inkább megakasztják munkájában; 
hátrányos az is, hogy a szülők, testvérek gyak-
ran irányítani akarják munkáját, holott nin-
csenek tisztában a feladat különleges céljaival 
s így jóakaratú beavatkozásuk rendszerint 
kárba vész. 

Az otthoni foglalkozásra kiegyensúlyozott ter-
vet kell megalkotni. Régi bevált szabály, hogy 
a jó tanításnak olyan helyzeteket, viszonyokat 
kell teremtenie, amelyek lehetőleg megközelítsék 
az élet nyújtotta helyzeteket, viszonyokat. A sza-
badidőt nem az iskolában, hanem otthon, a ját-
szótéren, tehát az iskolán kívül töltik a gyerme-
kek. Ennek a szabadidei foglalkozásnak néhány 
általános szabályát a következőkben lehetne vá-
zolni: 1. Rádió, mozgófényképek és színielőadá-
sok óvatos, ügyes felhasználása. — 2. Szórakoz-
tató s a tanulmányokat kiegészítő olvasmányok, 
a könyvtár sajátos igénybevételével. — 3. A tár-
sadalmi tudományok tanulmánya, részvétellel a 
községi életben. — 4. Játékok és szórakozások, 
köztük a gyermek vesszőparipáinak (gyűjtések 
stb.) ügyes kiaknázása. — 5. Magánórák zené-
ben, szavalásban s a szépművészetekben. — 6. 
Egyes gyermekek számára alapos ismétlés a kö-
teles iskolai tárgyakban. 

Mielőtt a gyermek szabadidejének beosztására 
térnénk, az otthoni foglalkoztatásra nézve szük-
ségesnek tartjuk a következő általános elvek le-
szögezését: 1. Nem szabad a gyermekre olyan 
és akkora terhet zúdítanunk, amely annak testi, 
értelmi, erkölcsi vagy társas fejlődését meg-
akaszthatná. — 2. Nem engedhetjük meg, hogy 
a gyermek, vagy a gyermekek csoportja olyan 
feladatra, vagy olyan adatoknak a sorozatára 
vállalkozzék, amely felboríthatja az egyensúlyt 
a tanulmányok közt. — 3. Ne tűzzünk ki olyan 
házi feladatot, amelynek haszna nem ér fel a 
rá vesztegetett időnek és munkának az értéké 
vei. — 4. A feladatok kiszabása alkalmával ne 
a gyermekeket általában, hanem mindig magát 
az egyes gyermeket vegyük figyelembe, tehát a 
gyermek egyéni szükségleteihez és képességei-
hez igazodjunk. 

A szabadidő beosztására térve, lássuk minde-
nekelőtt, mennyi is az a szabadidő1? A gyermek-
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nek föltétlen szüksége van napi 8—10 órai al-
vásra, mintegy kétórányi étkezési és tisztálko-
dási időre, ezenkívül 3—4 órai játékra; az isko-
lai elfoglaltság átlag 5 óra, így a szabadidő napi 
3—6 órára terjed. Ezt a röpke időt csak a leg-
nagyobb kímélettel vehetjük igénybe. Számos 
iskola máris arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy egyáltalában nem ad házi feladatokat. Aki 
azonban ragaszkodik növendékeinek házi foglal-
koztatásához, lehetőleg úgy intézze a dolgot, 
hogy a vasárnap — a hagyományokhoz híven — 
továbbra is teljes pihenő maradjon, aminek az 
az előnye, hogy a gyermek üdén lát majd a hét-
köznapok munkájához. 

A hétköznapok szabadidejének igénybevéte-
lénél a gondos tanító okvetetlenül meghallgatja 
a szülőknek s az iskolaigazgatónak a vélemé-
nyét. Ezen az általános ajánláson kívül még 
csak azt a tanácsot adhatjuk, hogy a házi fog-
lalkoztatás időtartama ne merítse ki az egész 
szabadidőt: éppen elegendő napi fél vagy egy-
órai otthoni munka. A munka anyagára nézve 
a növendékek egyéni szükségletei a döntők, de 
tán felhasználható az a formula, hogy az hétfőn 
a természettudományok, kedden a társas isme-
retek, szerdán az irodalom s olvasmányok, csü-
törtökön a mennyiség- és számtan köréből me-
ríttessék, míg a péntek a cserkészetnek, a szom-
bat pedig számos más, a gyermekekre haszon-
nal járó apró foglalatosságnak engedtessék át. 
Education (Boston), Dr. Roy C. Woods, 
1935 októberi szám. a neveléstan tanára a Maís ' ia l l -

Collegeen (Hunt ing ton , 
Nyugat-Virginia). 

Német tanügyi lapokból. 

A tanításmódról 
Dr. E. Hafter svájci iskolafelügyelő, a Schiuei-

zerische Lehrerzeitung hasábjain hosszabb cikk-
sorozatot kezdett meg, melyben összefoglalja 
az iskolalátogatásai kapcsán tapasztaltakból 
leszűrt általánosérvényű megállapításait. Cikk-
sorozatát a tanításinódról szóló, alább ismerte-
tett tanulságos fejtegetései vezetik be. 

A tanításmód szűkebb értelemben azt a mó-
dot jelenti, ahogyan a tanító, a maga ismeretei-
nek és pedagógiai készségeinek felhasználásá-
val tanít, tágabb értelemben pedig azt a mó-
dot, ahogyan a tanító tanít és nevel is egjT-
szerre. Az édesanya nem tanít, csak nevel; az 
ő tevékenysége tehát nevelésmcd, amit nem be-
folyásol semmiféle tanitási anyag vagy taní-
tási forma, hanem csupán a saját jelleme. 
Minthogy minden személy jelleme más és más, 
a nevelés módjában is lényeges különbségek 
vannak nevelő és nevelő között. Ha a tanító a 
tanítás mellett nevel is, akkor az ő tanítás-
módja is bizonyos eltérő sajátságokat fog mu-
tatni más tanítókéval szemben. Ezért szabályt 
felállítani a legjobb tanításmódra nem is le-
het, de mindenesetre előfeltétel a tanító jó jel-
leme, főkövetelmény pedig, hogy a tanításmód 
természetes legyen, ne ellenkezzék a tanító ter-
mészetével. 

Ezután a szerző rámutat az anya nevelés-
módja és a tanító tanításmódja közötti különb-

ségekre. A legfőbb eltérés abban mutatkozik, 
hogy míg az anyai nevelésben maga a nevelő 
személy nagyrészt háttérben marad s csupán az 
anyai szeretet és hűség az, ami a nevelőbatást 
kiváltja, addig a tanító tevékenységében a jó-
akarat és vonzalom sohasem érhetik el az 
anyai szeretet mélységét s ezért a nevelőhatást 
saját személyének nagyobbmértékű előtérbe-
helyezésével kell fokoznia. A másik nagy elté-
rés a nevelőszemélyiségnek a gyermekre gya-
korolt hatásában keresendő. Az anya már 
puszta jelenlétével is nevel. A gyermek igyek-
szik őt utánozni, majd később arra is törekszik, 
hogy viselkedésével és cselekedeteivel tessék 
az édesanyjának. Az utánzás szükségességének 
az érzését, valamint a másnak való tetszés aka-
rását a tanító is felkelti a gyermekekben, de 
nem ösztönösen, hanem saját szándékának el-
fogadtatásával. Mindezekhez a különbségekhez 
járulnak még a tanítók jellembeli eltérései. Jel-
lem alatt itt nemcsak a személy sajátosságait 
kell érteni, hanem az erőt is, amellyel a tanító 
e sajátosságokat a maga tanításmódjába át-
vinni képes. A tanításmódban eszerint kifeje-
zésre jutnak a magatartás és mozgás, valamint 
a beszéd, a gondolkodás és bánásmód különle-
gességei, mint a belső hangulatok, hajlamok, 
indulatok és szenvedélyek megnyilatkozásai. 
Hogy ezeknek a külsőségeknek milyen nagy 
szerepük van a tanításmód kialakításában, azt 
a gyakorlatból vett példák világítják meg leg-
jobban. 

Ilyen külsőség a fellépés a tanulók előtt. A 
méltóságteljes magatartás a magunkon való 
uralkodásnak a jele; a nyugodtság megnyug-
tató hatással van a gyermekekre. Bizonyos 
szokások azonban leronthatják az egyébként 
megfelelő fellépés értókét. Ilyen például a be-
szédnek kézlejtéssel való kísérése, a gesztikulá-
lás. Ez talán mellékes dolognak látszik, holott 
a gyermek szemében furcsa, sokszor nevetgé-
lésre késztető különlegesség, amely könnyen 
elvonhatja a figyelmet a fődologról, a lényegtől. 

A tanító számára a beszélőszerv az a műszer, 
amivel dolgozik. A szép, kellemes csengésű 
hangot szívesen fogadják a tanulók, a tiszta 
beszédhang tehát nagy előny a tanításnál. Sem 
a túlságosan erős, pattogó hang, sem pedig a 
nagyon halk, suttogó beszéd nem kívánatos, 
mert mindkettő kifárasztja a tanulókat. Nem 
jelentéktelen követelménye a tanításmódnak, 
hogy a tanító hangjának erőssége alkalmaz-
kodjék a terem és az osztály nagyságához, de 
érdeke a maga szempontjából is a tanítónak, 
hogy a hangjával gazdaságosan bánjék. Miként 
a hangerősségben szélsőségek, úgy a hangszí-
nezet egyformasága is fárasztó és hatástalan a 
tanításban, mert elayomja a hang kifejező-
erejét s a beszédet léleknélküüvé, unalmassá 
teszi. 

A tanításmódtól elvárjuk, hogv bizonyosfokú 
élénkségével a tanulókra kellemes benyomást 
tegyen és fellelkesítse őket. Az unalmas taní-
tás hidegen hagyja a tanulókat. Az élénk és az 
unalmas tanításmód között azonban számos át-
menet van; ezek közül csak kettőt említsünk: 
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az egyik a mindenen bosszankodó, mindent le-
sajnáló és lebeesmérlő, a másik a minden miatt 
panaszkodó, siránkozó tanításmód. Mindkettő 
elhibázza a célját és hamis, zavaró hangot visz 
a tanító és tanuló viszonyába. 

Az indulatok és szenvedélyek, mint tudjuk, 
károsan befolyásolják a tanításmódot. Ezeknek 
a megnyilatkozása sokszor összefüggésben van 
azzal a felelősségérzéssel, amit a tanító a tanu-
lók előmenetele tekintetében érez. Akiben 
ugyanis ez a felelősségérzés túlteng, az hamar 
elveszti a türelmét a nehezen tanuló, rossz 
felfogású, vagy hanyag tanulókkal szemben, 
sőt bizonyos haraggal néz az ilyen a gyer-
mekekre és minduntalan érezteti velük nehez-
telését. Amilyen jó hatással lehet az enyhe tü-
relmetlenség éreztetése, éppen olyan kedvezőt-
len hatást válthat ki az ilyen tartós haragba 
átcsapó indulatos türelmetlenség. Teljesen mel-
lőzni kell a tanulókkal szemben a csipkedő, 
gúnyolódó, megszégyenítő megjegyzéseket. A 
tanítónak kötelessége bírálatot mondani a tanu-
lók munkájáról, kötelessége rámutatni hibáikra, 
de tegye ezt jóindulattal és tárgyilagosan, ne 
pedig maró, sértő gúnnyal, amely elidegeníti 
tőle a tanítványait. 

Mint az elmondottakból látható, a tanító 
egyéniségében, jellemében a tanításmód hatás-
fokát gyöngítő okok rejtőzhetnek. Felmerül te-
hát az a kérdés, vájjon a tanításmódot meg le-
het-e szabadítani ezektől a zavaró befolyások-
tól? A felelet erre a következő: Ha a tanító 
gondosan megfigyeli a maga fellépését, beszé-
dét, mozgását és bánásmódját s ezeknek a ta-
nulókra gyakorolt hatását, bizonyára rájön, hol 
hibázott, hol kell a tanításmódján javítani. Ha 
azután erős akarattal és önuralommal lassan-
kint kiirtja viselkedéséből a zavaró szokásokat, 
tanításmódja egyre közelebb viszi őt a gyer-
meki lelkekhez és ezzel munkája eredményes-
ségéit <\z. 

Lengyel tanügyi lapokból. 

Iskolai önkormányzat a tapasztalat 
tükrében 

A sok nevelőmód közül különösen a tanulók 
önkormányzata kelti fel figyelmünket, amely 
olyan feltételeket óhajt biztosítani a tanulók 
számára, amelyek bevezetik őt a társadalmi 
életbe és átitatják a társasélet szükségének ér-
zetével. Mivel ennek lényegéről számos iro-
dalmi munka szól, csak a különféle helyeken 
szerzett tapasztalatok feljegyzésére kívánok itt 
szorítkozni. A tapasztalat azt tanítja, hogy az 
iskolai önkormányzat nagyon alkalmas neve-
lési eszköz a közöny és a kezdeményezési kész-
ség hiányának legyőzésére, valamint a fegye-
lem és rend fenntartására. Az önkormányzat 
bevezetését azonban kellőképen elő kell készí-
teni, mert különben csak külső forma lesz min-
den tartalom nélkül. A tanulók önkormányza-
tának legkezdetlegesebb alakja bizonyos teen-
dők kijelölése egyesek számára, azután az is-
kolai körök és szervezetek, mint vöröskereszt-
egylet stb. I]zen az úton készülnek elő a ta-

nulók a társas életre. A gyermekek választá-
sára bízunk egyes dolgokat és bizonyos tiszt-
ségek betöltését, ami már magasabb foka az 
autonómiának. Az önkormányzat bevezetésére 
a legalkalmasabb kor a 11. és a 13. életév. Fel-
sőbb fokon a 15—18 év. A nemek között nincs 
nagyobb különbség, bár lehet találni egye3 
vonásokat, amelyek inkább jellemzik a fiúkat, 
vagy inkább a leányokat. így a fiúk jobb szer-
vezők, több kezdeményezési képességet, na-
gyobb mozgékonyságot és önállóságot tanúsíta-
nak, míg a leányok fegyelmezettebbek, sokszor 
eléggé konzervatívek, szintén érdeklődnek az 
iskolai autonómia iránt és a reájukbízott teen-
dőket pontosabban teljesítik. A koedukációs 
iskolában is kedvező megfigyeléseket tettek, a 
fiúk figyelmesebbek és udvariasabbak lesznek, 
bár voltak olyan esetek is. amikor a fiúk 
részrehajlóknak bizonyultak. 

A gyermekek származását illetően az a ta-
pasztalat, hogy a jobb körök gyermekei szíve-
sebben veszik magukra a felelősséget, a szegé-
nyebb körből származók pedig elég hamar 
vesztik el szerénységüket és félénkségüket és 
nagy szabadosságot tanúsítanak. Általában az 
a meggyőződés, hogy az önkormányzat ott vá-
lik be a legjobban, ahol nincsenek nagy szár-
mazásbeli különbségek. Az intelligencia foka 
tekintetében megállapítható, hogy az intelli-
gensebbek komolyabban fogták fel feladatai-
kat, pontosabban teljesítették a reájukbízott 
teendőket és egyúttal könnyebben vetették ma-
gukat alá a társas fegyelemnek s szívesebben 
vettek részt az önkormányzat közös munkájá-
ban. A gyermekek választása azonban inkább 
más előnyöket keres, amilyenek a fizikai erő, 
a bátorság, merészség, tisztesség stb. 

Az eredmények általában kedvezők. Az ön-
kormányzat alkalmazásánál a gyermekek olyan 
körülmények között élnek és dolgoznak, ame-
lyek között öntudatosan tehetnek különbséget 
a jó és rossz között és megítélhetik a saját és 
iskolatársaik eljárását, aminek erkölcsi be-
folyása kétségtelen. Még az ismeretszerzést is 
jótékonyan befolyásolja. A másik előnye ennek 
az önuralom fokozódása, ami a jellemalakulás 
szempontjából nagyon értékes. A legféktele-
nebb és leglármásabb gyermekek is lelkes hívei 
lesznek a rendnek, ha valami teendőt reájuk 
bíznak. Az önkormányzat alkalmazása növeli 
a gyermekekben az igazságosság érzetét is. 
A büntetés tekintetében azonban nem szabad 
nekik nagyon széles hatáskört engedni. 

Habár a tanulók autonómiája kizárólag ne-
velőeszköz, nem marad hatás nélkül az értelem 
fejlődésére sem, mert az osztályban kedvező 
légkört teremt a jobb fegyelem és az érdek-
lődési kör kiszélesítése számára. A legnagyobb 
hasznot azonban az önkormányzat a társadalmi 
és az állampolgári nevelés terén jelenti. Az 
első pillanattól kezdve öntudatába vési a gyer-
meknek, hogy ő csak apró részecskéje a társas-
óletnek és hogy hasznos is legyen annak szá-
mára, nem maradhat elszigetelten, hanem ál-
landó kapcsolatban kell azzal élnie. Ha ügye-
lünk arra, hogy a felsőbbség tekintélye meg-
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óvassék, akkor elérjük az öntudatos fegyelmet, 
az együttérzést, a társas felelősség és a mások-
kal való együttműködés érzetét. 

A tanító részéről ez sok türelmet és lélek-
ismeretet igényel, de a határozottság és a kö-
vetkezetesség végül is munkakönnyítést idéz 
elő. Drázd Antal. 
Miesiecznik Pedagogiczny, 

1935. évi 6—7. szám. 

TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET 

Kornis Gyula: „Apponyi világnézete" 
(Franklin Társulat kiadása.) 

Kornis Gyula, a filozófus és tudós, márvány-
nál maradandóbb emléket állít Apponyi Al-
bertnek, a nagy szónoknak és államférfinak, 
a legnagyobb magyar diplomatának, amikor 
nagyértékű tanulmányában megrajzolja az esz-
mények emberének, a nemzeti géniusz s a ma-
gyarság szűk körén mégis felülemelkedő egye-
temes humanizmus hordozójának kitűnő arc-
képét. 

Kornis Gyula csodálatos élethűséggel állítja 
elénk annak az Apponyinak alakját, aki fiatal-
korától kezdve tudatosan és tervszerűen törek-
szik arra, hogy szelleme számára egységes 
világképet formáljon ki, amelyben elméleti is-
meret és értékelés, tudás és eszmény, tény és 
norma összhangban álljon. Ennek a tervszerű 
törekvésnek eredménye világfelfogásának elv-
szerű szilárdsága, kiegyensúlyozottsága és har-
móniája, viszont ezekben a tulajdonságaiban 
rejlik sugalmazó erejének legmélyebb titka. 
Egyetemességre, egészben való, azaz elvi lá-
tásra törekszik, de éppen lelki alkatának egye-
temességre irányuló szerkezete miatt sohasem 
volt jó pártpolitikus: nem tudott egyoldalú 
lenni. 

Világnézetének legfőbb vonása az ideálizmus, 
amelynek alapja mély vallásossága. Ennek az 
ideálizmusnak következménye, hogy magas 
etikai követelménnyel lép fel nemzetével s 
ennek kormányzatával szemben, hogy a hatal-
mat nem célnak, hanem csak eszköznek tartja 
az eszmék megvalósításához. Vallásosságának 
tulajdonítható, hogy minden tragédiának szent 
nyugalommal tudott fölébe helyezkedni, minden 
inoghatott és összeomolhatott körülötte, de ő 
maga hitének szilárd talaján rendületlenül 
állott. 

Tovább vizsgálva Apponyi világnézetét, meg-
állapítja Kornis Gyula, hogy nemzetünk törté-
netében Apponyi a magyar nacionalizmusnak 
egyik legnagyobb elméleti és gyakorlati kép-
viselője, régebben Bécs erejével szemben a ma-
gyar országházban, utóbb pedig az egész világ 
rosszakaratával és képmutatásával, megtévesz-
tett igazságérzetével szemben a népek genfi 
parlamentjében. Bár politikai pályája a nem-
zeti eszményekért való küzdelem, mégis a világ-
politikában, mint az egyetemes humanizmus 
képviselője, senki sem emelkedik oly magasra, 
mint ő. Hatalmas szíve, általános műveltsége 

magába zárta az egész emberiséget, a kis ma-
gyar nemzet fájdalmát és igényeit becsületes 
lélekkel összhangba iparkodott hozni a nagy 
európai érdekekkel, sőt alá tudta rendelni a 
világbéke érdekeinek. 

Politikai világnézetét tápláló értékfel fogásá-
ban konzervatív, elsősorban a hagyományos 
erkölcsi elvek maradéktalan érvényesítésébt n, 
a történeti hagyományok lényegének kultuszá-
ban, de haladó is, mert sokban új értékfelfogás, 
új eszmények hajtják, melyeket meg akar való-
sítani s melyekért heves harcokat vív. A libe-
ralizmusban fiatalkori eszménye Montalembert 
s vele együtt vallja: „Be fogjuk bizonyítani a 
világnak, hogy keresztények lehetünk anélkül, 
hogy maradik lennénk s az Istent a szabad em-
berek nemes alázatosságával szolgáljuk." De-
mokratizmusa abban gyökerezett, hogy szerette 
a népet, úr volt, aki szolgálni akart a népnek 
a maga egyetemességében. Hirdette, hogy két 
nagy erő a haladás forrása: a hagyomány tisz-
telete és a fejlődés akarása, ennek a kettőnek 
együtt kell működnie. 

Bár Apponyi alakja a nemzet emlékezetébe 
mint közjogászó, majd mint nemzetközi jogászé 
vésődött be, mélyen szántott a társadalom — 
és gazdaságfilozófia terén is. Ö volt állam-
férfiaink között az első, aki a szocialista világ-
mozgalom messze kiható jelentőségét és törté-
nelemformáló erejét felismerte. Sokat küzdött 
a kis gazdasági exisztenciák érdekeiért, ezért 
gyakran feláldozva a társadálom hatalmasai-
nak rokonszenvét is. Sohasem űzött osztálypoli-
tikát, hanem mindig azon volt, hogyha a jog 
rideg következetességétől el kell térnie az 
államhatalomnak, ez az eltérés sohasem a ha-
talmasok, hanem a gyengék javára szolgáljon. 
A nemzet Apponyi szemében folytonos fejlő-
désben levő élő szervezet, azért tud ő maga is 
a dolgok változó menetével, a fejlődéssel össz-
hangban maradni, mert ennek irányát előre-
látta, sőt részben, mint eszményi célt, meg-
valósítani akarta. 

Kifejti Kornis Gyula azt is, hogy az állam-
férfi Apponyi egyike volt a legnagyobb mű-
vészlelkeknek. A művészet szépségét és szelle-
mét nemcsak szónoklataiba lehelte bele, ha-
nem rajtuk keresztül a politikai életbe, 
amelynek finomságot és esztétikai méltóságot, 
klaeszicitást és modernséget kölcsönzött. A zene 
lelki életének, egyben világnézetének egyik leg-
lényegesebb eleme volt, amely nagy szerepet 
játszott egyéniségének kialakításában- Számára 
a zene nemcsak a gyönyörűség pillanatnyi él-
ménye, hanem állandó lelki megtermékenyítés, 
amely mindennapi életére, sőt politikai gondol-
kodására is kihatott. 

Végül felteszi a kérdést Kornis Gyula, hol 
van a helye Apponyinak a magyar történelem-
ben! Erre Rákóczival és Széchenyivel való 
összehasonlítással felel. Megállapítja, hogy 
mindhárman állandóan elvszerű állásfoglalásra 
törekszenek a világgal és élettel szemben, lép-
ten-nyomon elmélkednek az emberi élet és tör-
ténet végső értelméről: filozófusok, mégpedig 
idealisták, akik nem a földi javak és a hatalom, 
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hanem a szellem és az erkölcs uralmában érzik 
a tökéletességet, mint végső rendeltetésüket. 

Hálásak vagyunk Kornis Gyulának az Ap-
ponyiról nyújtott hű képért, akinek nagyságát 
legtalálóbban egy indus maharadzsa jellemezte, 
amidőn a nemzeti kisebbségek jogait védő 
genfi beszéde után igy kiáltott fel: Ilyesmire 
csak ezer év kultúrája képes! 

Kócsag. Vályi Nagy Géza versei. Kiadta a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. — A Kó-
csag cím ezúttal szimbólum: szimbóluma annak 
a színmagyar szellemnek, melyet Vályi Nagy 
Géza erőteljesen hirdet költészetében. Búsongó, 
olykor szelíden humoros versek a Vályi Nagy 
Géza versei; voltaképpen az egész verskötet 
nagy, szent vallomás a költő magyarságáról, 
melyről szinte nem is vallomást, hanem hitet 
tesz. Mindjárt bevezető verse is: Kócsag cím-
mel jelzi, hogy a tisztaság és szépség büszke és 
nemes bujdosójához hasonlítja lantját, mely a 
kócsag bús sorsában a magyarság mostoha 
sorsát zengi. Mégpedig azzal a tiszta magyar 
nyelvvel és azzal a tiszta magyar lélekkel, mely 
semmi kétséget sem tűrne meg őszinteségével 
és mély érzelemvilágával szemben. A pusztuló 
ezüstkócsag, a nemes- és selyemkccsag: királyi 
madara a királyi nádnak. Vályi Nagy Géza 
hivatott költője a magyar hitnek és a magyar 
álmoknak. Versei általában nagyon szépek, oly-
kor, mint a Kócsag, Magyar jajszó, Hattyúdal, 
Az én rádióm, klasszikus kidolgozásban zengő 
elégia. Végrendelete, melyet kötete utolsó két 
versében meghatóan eldalol, lelkes szerelmi val-
lomás arról, hogy a dal az ő igazi világa; a ma-
gyar dal. Sírjára se állítsanak márványt, ültes-
senek oda egy-két bólongató magyar kalászt, 
ami magyar dalt susogjon a költő álmaihoz. 
Vályi Nagy Géza Kócsag című gyönyörű vers-
kötetében magyar lelket, magyar költészetet 
éreztünk végesvégig: valóban a kócsag bujdosó 
életét, a rendületlen hitet, bizalmat és a magyar 
ideálokhoz való hű és rajongó ragaszkodást, 
mely éppoly természetes menedéktanyája a ma-
gyar költőnek, mint a szépséges kócsagnak a 
susogó nádas. 

Murgács Kálmán VI. nótáskönyve tizenhét 
énekre és zongorára írt nagyon értékes zene-
számmal most jelent meg. Műdalok, indulók, 
hazafias dalok, csárdások és hallgatónóták so-
rakoznak egymásmellé a csinoskiállítású ke-
ménykötésű könyvben. Gyula diák, Vályi Nagy 
Géza, Gyökössy Endre, Ágyagfalvi Hegyi Ist-
ván, Bagdy István, Szigethy Ferenc, Baja Mi-
hály, Vig György, szentanatfai Nagy Lajos, ko-
moly költői értékű verseit bocsátja szárnyra 
Murgács, egyéni színű, ihletett hangú melódiá-
val. Nincs ma zeneszerző, aki vetekedni tudna 
Murgács dalainak népszerűségével. Iskolákban 
tanítják, nemzeti ünnepeken éneklik; dalárdák, 
cserkészek, leventék, műkedvelők hangverse-
nyei sokszor eleitől végig Murgács-szerzemé-
nyekből állanak, mert nálánál közelebb ma 
nem férkőzött senki a magyar ember szívéhez, 
nem kötött szorosabb barátságot a magyar lé-
lekkel. Azért esemény mindig Murgács Kálmán 

új nótáskönyve, amelyről az irodalomtörténet-
írók is meg szoktak emlékezni, mint a nemzeti 
géniusz komoly megnyilatkozásáról. 

Gyökössy Endre: Gyönyörű Magyarország. 
Singer és Wolfner kiadása, Budapest. 

A mai küzdelmes életben a magyar ifjúság 
már serdülő korában sokat hall az élet nehéz-
ségéről, sokat lát a létfenntartási küzdelmek-
ből, kenyérharcból. Az élet siető tempója, ezer 
színe sokszor annyira leköti a maga számára 
a fiatalok érdeklődését, hogy talán nem is cso-
dálkozhatunk azon, ha egyesek lelkében el-
homályosodik az édes anyaföld képe. Adjuk 
ezek kezébe Gyökössy Endre könyvét s ez a 
magyar szívvel, magyar lélekkel megírt könyv 
felgyújtja szívükben a hazaszeretet szent láng-
ját. 

Az aranyló rónákat, a pipacsos, búzavirágos 
magyar mezőket, régi dicsőségről mesélő el-
szakított magyar városokat varázsolja elénk 
Gyökössy könyve és szívet, szeretetet kérnek a 
maguk számára. A magyar mult dicsőséges 
alakjai támadnak fel a könyv lapjain. Ferge-
teges kuruc csaták, keménykötésű hajdúk se-
rege, hősi küzdelmek a magyar földért, a sza-
badságharc fényes alakjai, ércbeöntött magyar 
jellemek eljönnek a szomorú' ma ifjúságához 
azért, hogy buzdítsák fiatal lelküket és elmond-
ják: nehéz volt magyarnak lenni a múltban is. 

Megtanítják az i fjú lelkeket arra, hogy egész 
szívvel, nagyon kell szeretniök ezt a földet, 
mert ez ad életet, otthont mindnyájunknak és 
az egész világon senkink, semmink nincsen 
kívüle. 

Az író előszavában elmondja, hogy ő még út-
levél nélkül járt-kelt Nagymagyarország szép-
séges megyéiben, városaiban. Azóta az emberi 
kapzsiság gonosz kezekkel feldarabolta ezt az 
országot, amelyet pedig Istentől megvont hatá-
rok határoltak. A magyar író fia nem látta a 
kassai sírt, kincses Kolozsvárt, a Vaskaput és 
a magyar tengert is csak hírből ismeri. Gyö-
nyörű volt Magyarország! 

Ez a szeretettel megírt könyv pedig hozzá-
járul ahhoz, hogy a magyar ifjúság dobogó 
szívvel, igaz érzéssel kiáltsa: Gyönyörű lesz 
Magyarország! 

Viktor Gabriella dr.: „Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket!" Bibliai történetek gyer-
mekek számára, fíiczó András 15 színes képé-
vel. (Kecskemét, 1935.) 

Igen érdekes és pedagógiai szempontból érté-
kes könyv hagyta el a sajtót. Viktor Gabriella 
dr., az ismert meseíró, bibliai történeteket mond 
el ebben a könyvben egyszerű, a gyermek ér-
telmi fokához és nyelvezetéhez mért módon. 

Őszintén mondva, mikor a könyvet kezünkbe 
vettük s az „Előszót" elolvastuk, bizonyos két-
ség merült fel lelkünkben. Nehéz, nagyon ne-
héz dolognak véltük a bibliai történeteknek 
olyan leegyszerűsítését, hogy az a Szentírást is 
híven adja, meg hogy az a gyermek nyelvén is 
szóljon. Ez a kétségünk azonban teljesen el-
oszlott, mikor a könyvet átolvastuk. Viktor 
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Gabriella dr. a bibliai történeteket könyvében 
olyan egyszerű s a gyermek lelkéhez férkőző 
módon írja le, hogy a gyermeknek nehéz bibliai 
történetek pedagógiai értéke érintetlenül ma-
rad, holott nyelvezete teljesen a gyermekhez 
szabott. A szerző az elbeszélő alakot használja, 
de azt, amelyik elbeszélő alak a gyermeké s 
nem pedig a felnőtté. Látszik, hogy a szerző 
könyvének megírása közben figyelembe vette a 
gyermektanulmányozásnak azokat az eredmé-
nyeit, amelyek a gyermeki lélek rejtett folya-
matait és nyelvezetét megvilágítják. 

Ez a könyv mint úttörő munka is meg-
érdemli a figyelmet. (A könyv megrendelhető 
a szerzőnél Kecskeméten, továbbá Budapesten 
a Bethlen-könyvkereskedésben, IX., Kálvin-
tér 7.) 

Illusztráló rajzolás. Irta: Bakonyi István 
polg. isk. tanár. (A Párkányjárási Alt. Magyar 
Tanítóegyesület által kiírt pályázaton 500 cseh 
koronával jutalmazott pályamű. A mű a fenti 
egyesület kiadása. Párkány, 1935.) 

Ezt az értékes művet a Szlovén szít ói Alt. Ma-
gyar Tanítóegyesület Párkányi Járásköre egy-
részt azért adta ki, hogy vele a szlovenszkói 
magyar tanítóság pedagógiai továbbképzését 
szolgálja, másrészt azért, hogy a Párkány-
járási Tanítóözvegyek és Árvák alapját a könyv 
jövedelméből gyarapítsa és a rászoruló tanító-
özvegyeket és árvákat segélyezze. 

Az igen ízlésesen és bőven illusztrált könyv 
35 oldalra terjed. Bevezetésében a szerző a rajz-
ról, mint a munkaiskola lényeges és nélkülöz-
hetetlen eszközéről nyújt igen értékes gondo-
latokat. 

„A gyermeki illusztrációkról általában" című 
fejezetben lélektani megvilágításokkal boncol-
gatja azt a folyamatot, amit a lélek illusztrálás 
közben végez. Igen értékes és tudományosan 
alátámasztott módon szól az illusztráló rajzo-
lás pedagógiai értékéről s egyben rámutat a 
minden terv és útmutatás néíküli illusztrálta-
tás hátrányaira s az ezekből származó pedagó-
giai botlásokra. 

A „Miniatűr illusztrálás" című fejezetben 
igen értékes és gyakorlati vonatkozású út-
mutatásokat nyújt a szerző. Fokozatos menet-
ben és világos rajzokkal kísérve világítja meg, 
hogy miként rajzoltassuk az emberi alakokat 
s ezeknek különféle mozdulatait. Szemléltetés-
sel kapcsolatban mutatja be a fák, bokrok, há-
zak, házsorok és az állatok rajzoltatásának 
módját. 

A „Sematikus illusztrálás" című fejezetben 
az emberi test arányos és a távlattani rajzolás 
egyszerű módjára vonatkozóan ad a szerző bő-
séges és hasznos útmutatást. 

A „Színes illusztrációk" című fejezet a színes 
irónnal és festékkel való illusztrálás módjára 
mutat rá, igen szemléletes és egyszerű módon. 

Végül a „Plasztikus illusztrálás"-sal foglalko-
zik a szerző s a legnagyobb hozzáértéssel mu-
tat rá arra, miként vezessük rá a gyermekeket 
az árnyéknak és a fényfoltoknak visszaadására. 

örömest üdvözöljük a kiváló szerzőt és a 
Párkány járási Magyar Tanítóegyesületbe tö-
mörült tanítótestvéreink nemes szándékát és 
vállalkozásukhoz sok sikert kívánunk. (A könyv 
ára: 15 cseh korona. Megrendelhető Bel lus 
Gyula tanítónál, Parkan, Szlovenszkó.) 

Trócsányi Zoltán: Észak nomádjai. Az Athe-
naeum kiadása. Budapest, 1935. 278 lap. Rokon-
talanságunk a művelt nemzetek között, amely 
teljes volna a messzeszakadt kedves finnek nél-
kül, nagyon kifejlesztette bennünk a népek 
tárgyilagos megítélésének képességét. Talán in-
nen van, hogy sem a nyelv, sem a vérség, a faj 
kötelékeit soha nem méltattuk megfelelő f igye-
lemre, úgy érezvén, hogy ezek eltörpülnek a 
kultúra értéke mellett. Hogy fajtánk egyik, 
mégpedig tömegében nagyobbik fele valamikor 
a nagy porosz síkság nomádja volt, régen fele-
désbe merült, sőt már képzeletben is visszaidéz-
hetetlen őskora népünknek Mégis újabban 
— talán a nagy háború utáni magunkba tekin-
tés miatt -— mind több az érdeklődés fajtestvé-
reink iránt. Korunk irracionalizmusának egyik 
tünete ez, a lappangó, örökletes belső erők és 
vonzalmak megismerésének vágya, amely a 
kultúrértékelés revíziójától sem riad vissza, 
mert úgy érzi, hogy a faji erők, a faj lelkének 
megismerésével eddig elhanyagolt új igazsá-
gokkal gazdagodik. 

Nincs világos nyoma, mégis mintha tudatta-
lanul bár, de ennek is része volna Trócsányi 
könyvének megszületésében. Mindenesetre sze-
rencsés gondolat volt összegyűjteni és összefog-
lalni Észak-Szibéria utazóinak közléseit a nagy 
havas pusztákon barangoló népekről, amelyek 
közül nem egy már csupán néhány ezer főnyi 
csoport a kihalás küszöbén, teljes nyelvi elszi-
geteltségben. Életmódjuk az ősi primitív halá-* 
szó-vadászó népeké, azonban egészen sajátos 
színezettel bíró nomádság a 10 hónapos tél klí-
mája miatt. Rénszarvas-kultúra, amint a szerző 
szerencsés szóval elnevezte. 

Friss, könnyen olvasható munkát akar írni 
Trócsányi, tehát nem rendszerez, hanem már 
szinte riportelevenségű, mindig színes és őszinte 
filmet perget a vogulok, osztjákok, szamojédek, 
tunguzok, j akutok és a többi északi nép élet-
módjáról, el egészen a vendégszerető kamcsa-
dálokig. Belépünk szellős jurtáikba, hol fojtó 
füst mellett felengednek a 40 fokos hidegtől 
meggémberedett tagjaink s látjuk a komoly 
törzsfőket, a nőkben szegény családokat, az 
asszonyokat és lányokat és a havas földön 
fekvő csecsemőket. Megízleljük fantasztikusan 
készült eledeleiket. De bepillantunk lelkükbe is, 
megismerjük az orthodox egyház külsőséges 
térítése után is elevenen élő ősi pogány hitü-
ket, a sámánok sáfárkodásait, megismerjük vá-
gyaikat, szenvedéseiket, szerelmüket. És mind-
ezt egy kellemesen csevegő kalauznak tolmá-
csolásában, ki nyiltszemű, őszinte és szó-
kimondó, az életszeretet derűjével és kedvessé-
gével. Rokonlátogatásunk az inkognito teljes 
megőrzésével történik: a szerző nem igen emle-
geti a rég elszakadt, soha fel nem újítható vér-
ségi kapcsolatokat. És mégis mintha a 'vonza-
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lom egy sugara is ott világítana utunkon. 
Megdobban a szívünk* amikor olvassuk, hogy 
a szovjet-kormány megállította a cári kor-
szakokban kiveszésre ítélt rokonaink pusztulá-
sát. Százhatvanezer ember százszor akkora te-
rületen szétszóródva, mint amekkora a mai 
Magyarország, most kezdi megismerni az euró-
pai civilizáció elemeit, amelyek közül eddig 
úgyszólván csak a pálinka jutott el hozzá, a 
lelketlenül rabló cserekereskedelem és a — vér-
baj. Ma már iskolák épülnek, vogul- és osztják-
nyelvű könyvek látnak napvilágot és a szovjet-
kormány merész álmokat sző a természeti kin-
csekben oly gazdag Észak-Szibéria jövőjéről. 
Trócsányi Zoltán nagyon érdekes és tanulsá-
gos könyve széles kaput nyitott egy titok-
zatos várfalon, amely mögött a föld kitagadott 
gyermekei élték és élik kezdetleges, de küzdel-
mességében megható életüket. (Sz.) 

Liszt Ferenc kórusinűvei most jelentek meg 
magyar kiadásban a Liszt-emlékévvel kapcso-
latban. A folytatódó sorozatnak 9 első darabja 
Liszt Ferenc könnyen betanítható énekkari mű-
veit tartalmazza, melyek bármely kisebb ének-
kar által is előadhatók. Liszt-ünnepélyekre 
igen alkalmas közös karéneket ad az I. sorozat-
nak „Alleluja" és „Áldd meg Isten" című két 
darabja, melyeket gyermek-, női-, férfi- vagy 
vegyeskar külön-külön is, de együttesen is elő-
adhat. Áhítatos, szép, vallásos mű „Ó üdvözítő 
áldozat" és „Istent zengi napkelet" egynemű 
karra, „Ó üdvösséges áldozat' és „Ave Maria" 
vegyeskarra. Költői értékű magyar művekben 
oly szegény dalárda-irodalmunk pedig 3 nagy-
hatású férfikari művel gyarapodott, az „Éjfél", 
, Vigyázz az égi jelre" és a ,,Rajna titkos mé-
*lyén" című pompás Liszt-karokkal. A művek 
először jelennek meg magyar szöveggel, még-
pedig- Kerényi György művészi fordításában. 
Mind a kilenc mű hivatva van arra, hogy Liszt 
Ferenc géniuszát országszerte hirdesse és ma-
radandó magyar Liszt-kultuszt szolgálja. A 
művek az Országos Irodalmi és Művészeti Ta-
rács megbízásából és támogatásával az emlék-
évhez méltó elsőrendű kiállításban jelentek 
meg a Magyar Kórus hangjegyes folyóirat ki-
adásában. A Liszt-sorozatról részletes ismerte-
tőt készséggel küld a Magyar Kórus kiadó-
hivatala, Budapest, I., Fery Oszkár-utca 55. 

K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M 

Internationale Zeitschrift für Erziehung. Ki-
adja A. Bäumler és P. Monroe. Szerk. Th. Wil-
helm. 1935, 4—5. és 6. szám. Weidmannsche 
Buchhandlung, Berlin. 

A 4—5. kettős szám, születésének lüü. évfor-
dulója alkalmával William Torrey Harris ki-
váló amerikai filozófus, pedagógus, majd az 
Egyesült Államok közoktatásügyi kormány-
biztosa emlékének szól. Több amerikai és egy 
német szerző méltatja e kiváló egyéniség gaz-
dag és termékeny tevékenységét a szellem kü-

lönböző területein és gyakorlati hivatásában. 
Igazi pedagógus volt, akiben szerencsésen 
egyesült elmélet és gyakorlat és aki hallga-
tóira feledhetetlen nemesítő hatást gyakorolt. 
Hidat vert az Egyesült Államok és Németor-
szág szellemisége között, amennyiben Kantból 
kiindulva Hegelig hatolt elő és a filozófiai 
pedagógiában gyökeredző német idealizmust 
hazájában is meghonosította. Egy-egy követ-
kező cikk az 1935-iki genfi nemzetközi kon-
gresszus elé terjesztett jelentések alapján, be-
számol a német, illetőleg az amerikai oktatás-
ügynek 1934—35. évi állapotáról. A 6. szám 
nagyobbára a testneveléssel foglalkozik. Ide-
vágó cikkeinek tartalma a következő: „A test-
nevelés Németországban" (Momsen, német): a 
nemzetiszocialista mozgalom eddig nem ismert 
fontosságot tulajdonít a testnevelésnek, amely 
egy új pedagógiai eszmény szolgálatába sze-
gődött és a nagy közösség számára igyekszik 
a jellemképzést és a szellemi fegyelmezettsé-
get értékesíteni. Az iskolai testnevelés, mint-
egy ellensúlyozva a legnagyobb teljesítmé-
nyekre (rekordokra) beállított nemzetközi spor-
tot: olyan gyakorlatoknak ad elsőbbséget, 
amelyek a váratlan ellenállások leküzdésére 
alkalmasak és a természet ölén folytatott éle-
tet elevenítik meg (táborozás). „Tesztek és 
mérések a testnevelésben" (Me Cloy, ameri-
kai): szerző néhány Amerikában bevált tesztet 
ismertet az általános mozgásképesség és moz-
gáserő mérésére, azzal a hozzáadással, hogy 
mindegyik teszt csak szigorúan megszabott ke-
reteken belül alkalmazható sikerrel. Figyelmen 
kívül hagyja a tartási és ügyességi gyakorla-
tokra ajánlott teszteket, amelyek szerinte a 
bonctan és átöröklés követelményeinek nem 
felelnek meg. „A tornázás körül" (Schlichter 
asszony, német): a Németországban bekövet-
kezett nagy átalakulás szükségképen kihatott 
a tornázásra is, amely a mesterkélten kompli-
káltból a természetes — organisztikus felé te-
relődött. A mai ifjúság erőteljesebb testi ki-
művelésre áhítozik; az egyéni gyakorlatok he-
lyébe a zene és a szabad tér által istápolt kö-
zösségi eszme lép. Szabatosan el kell határolni 
a sportot a tornától, úgyszintén a férfi és a 
női tornát. „A bolgár ember nevelése" (Janeff 
német): a bolgár kultúra fejlődése eleinte az 
orosz szocializmus hatása alatt állt; csak ennek 
leküzdése után jelentkezett a népszellem nemzeti 
újjászületése. A bolgár közművelődést és okta-
tásügyet újabban a német filozófia terméke-
nyítette meg, amelynek képviselője Pentscho 
Seawejkow: eszménye a hősi ember. Ennek ki-
alakításában fáradozik ma Spiro Kasandjiew. 
„A francia középiskola" (Speuló, francia): ta-
nulságos történeti visszapillantás után a szerző 
kiemeli az 1902. évi reformot, amelynek közép-
pontjában célként az általános műveltség fog-
lal helyet, módszer dolgában az öntevékenység 
és aktivitás, amely kiválóságokat (élite) képes 
kitermelni. Döntő szerep jut a latinnak: „azért 
tanulunk latinul, hogy jobban tudjunk fran-
ciául, mert a francia lényegében fokozott la-
tin." Ez a „latin rend" 20 évszázad óta bizto-
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sítja a nyugati államok szellemi egységét és 
együttműködését. Ezután közlik tárgykörök 
szerint az 1935. évi genfi tanügyi kongresszus 
határozati javaslatait, a Zentralinstitut hivata-
los összeállításában a ma Németországban és 
a külföldön németnyelven megjelenő tanügyi 
folyóiratoknak teljes jegyzékét tárgyi szem-
pontok szei-int csoportosítva. Számos könyvis-
mertetés és nemzetközi rövid tanügyi hír zárja 
be a tartalmas és nagy gonddal szerkesztett 
füzetet. k f . 

K Ü L F Ö L D I S Z E M L E 

Fürdőszoba villanylámpájának automatikus 
fel- és lecsavarása. 

A fürdőszoba villanylámpájának automati-
kusan való fel- és lecsavarását mutatja az 
alábbi ábra. Egy olyan villanylámpának a fog-
lalatját, amelyet lánccal kapcsolunk a meny-
nyezetre, vagy a falra erősítünk s a láncot zsi-
nórral és gumiszalagokkal meghosszabbítva, az 

ajtót kinyitjuk, a lámpa kigyúl s amikor a szo-
bát elhagyjuk, az ajtó kinyitásával lecsavarjuk 
azt. A horgot egészen az ajtó felső szélére kell 
helyeznünk, hogy minél rövidebb legyen a kap-
csoló lánc és az ajtó közötti összeköttetés. Ha 
nem alkalmaznánk gumiszalagot, akkor csak 
egy bizonyos távolságra nyithatnók ki az aj-
tót, míg így tetszésszerinti távolságra nyithat-
juk azt ki. 

A IV. közoktatásügyi nemzetközi értekezlet. 
A genfi Nemzetközi Nevelésügyi Iroda ren-

dezésében folyó évi július 15—19-e közt tartot-
ták meg a IV. közoktatásügyi nemzetközi érte-
kezletet, amelyen 41 állam vett részt a világ 
minden tájáról, köztük Magyarország is, ezen-
kívül képviseltette magát a Nemzetek Szövet-
ségének titkársága, a Nemzetközi Munkaügyi 
Iroda és a Szellemi Együttműködés Nemzetközi 
Intézete is. 

Az értekezlet elnöki tisztét Julio Ccisarés, 
Spanyolország megbízottja töltötte be, aki záró-
beszédében csodálatának adott kifejezést afölött, 
hogy a legkülönbözőbb országok képviselői 
mekkora kölcsönös megértést tanúsítottak: ott 
nem volt nemzeti vetélkedés, hanem őszinte 
szándék nyilvánult a közös munka'aelőniozdítá-
sára; az elméletileg leginkább elkiilönzött or-
szágoknak a kiküldöttei a legtökéletesebb tech-
nikai együttműködésre szolgáltattak példát. 

A hozott határozatok az országos és tankerü-
leti közoktatási tanácsokra, valamint az elemi 
és középiskolai oktatószemélyzet kiképzésére 
vonatkoznak. 

A közoktatási tanácsokat illetőleg az értekez-
let azt a véleményét domborította ki, hogy 
azok működésének hatásossága attól a mérték-
től függ, amelyben az iskolaigazgatás, a köz-
vélemény, a szülők és az oktatószemélyzet kép-
viselőinek, valamint a neveléstudomány kiváló-
ságainak helyet engednek. 

A középiskolai tanárok képzésénél szükséges-
nek nyilvánította az értekezlet a szakszerűséget, 
de óvatosságra intett, nehogy ez a szakszerűség 
túlságosan korai és szűk legyen. 

Az elemi iskolai tanítóképzés ügyében hozott 
és felfogásunkkal egyező határozatok a követ-
kezők: 

A tanítójelöltek kiválogatásánál ne csupán a 
íyegszerzett ismeretek szolgáljanak alapul, ha-
nem szigorú elbírálásban részesüljenek az er-
kölcsi, szellemi és a testi képességek is. — 
A jövendő tanítók tanulmányai legyenek ingye-
nesek, vagy pedig engedélyeztessenek ösztön-
díjak a szegénysorsú érdemes jelöltek számára. 
— A hivatásos és tisztán pedagógiai kiképzés-
nek megfelelő általános műveltséghez kell csat-
lakoznia, tehát a tanulmányok időtartamát ele-
gendő hosszúra kell szabni, avégből, hogy a 
növendékek túlterhelés nélkül megszerezhessék 
mind a kellő általános műveltséget, mind pedig 
az alapos szakképzettséget. A jövendő tanítók 
hivatalos kiképzésénél ne csupán a pedagógia 
és a segédtudományok elméletének oktatására 
törekedjenek, hanem igen alapos gyakorlati 
előkészítést is nyújtsanak. A szaktárgyak közt 
méltó helyet kell fenntartani a gazdasági és a 
művészeti ismereteknek is, amelyeknek elemeit 
a tanítók később növendékeik körében, és pedig 
akár magában az iskolában, akár az iskolán-
kívüli népművelés folyamán terjeszteni tartoz-
nak s ezenkívül fontos szerepet kell juttatni, a 
személyiség kifejlesztése érdekében, a testi ne-
velésnek is. A jöven-lő tanítóknak pedagógiai, 
lélektani, szociális és gyakorlati kiképzése a 
cselekvő iskola elvein épüljön, elegendő alkal-
mat nyújtson az egyéni kutató munkára és 
tegye lehetővé a jövendő tanítóság benső kap-
csolatát azokkal a néprétegekkel, amelyeknek 
körében majdan működését kifejti. Ahol szük-
ségesnek látszik a városi és a falusi tanítók 
megkülönböztetése, mindkét csoport részére 
egyenlő jogokat kell biztosítani. Az i f jú taní-
tókat csak elegendő tartamú és kellően ellen-
őrzött segédtanítói szolgálat után szabad vég-
legesíteni. A működő tanítók továbbképzése 
általánosíttassék és ez állandó gondoskodás tár-
gyát képezze. (A genfi Nemzetközi Nevelés-
ügyi Iroda közlése nyomán.) 

\ 

Oktatófilmek vámmentessége. 
Genfben 23 állam képviselője hozzájárult egy 

egyezmény tervezetéhez, amely az oktatófilmek-
nek a nemzetközi forgalomban vámmentessé-
get biztosít. Az idevágó filmeket jóváhagyás 



9 6 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ . 68. ÉVF. 

végett előzőleg be kell mutatni az oktatófilmek 
nemzetközi intézetének. 

Körhinta a jégen. 
Igen vidám, jó mulatság az ábrán látható 

körhinta, amelyhez erős cövekhez van szüksé-
günk. Ezt a jégpálya talajához kell erősen le-
erősítenünk, úgyhogy a jég felett körülbelül 
négy láb magasságra álljon ki. A cövek tetejét 
ekkor kihegyezzük s egy megfelelő fémkúpot 
erősítünk rá, amelynek tetején lyuk van. Ekkor 

egy centiméter szélességű szöget beütünk a do-
rong tetejébe a fémkúp lyukán keresztül. Az 
így elkészített oszlopra helyezzük a kereszt-
rudat, amely 8—9 centiméter széles és 6—8 mé-
ter hosszú legyen. A végére is alkalmazhatunk 
egy-két lyukat, amibe zsinórt fűzünk, hogy 
belékajiaszkodva repülhessenek a gyerekek. 

* 

.4 közölt rajzokat a „The Mechanical Boy" című amerikai 
ifjúsági könyvből vettük ki. 

E G Y E S Ü L E T I É L E T 

A Pestvármegyei Általános 
Tanítóegyesület közgyűlése 

December 5-én Budapesten a Tanítók Ferenc 
József Házában tartotta a Pestvármegyei Ál-
talános Tanítóegyesület 1935. évi képviseleti 
közgyűlését, melyen a kiküldött tanítóképvise-
lőkön kívül megjelentek dr. Szabó Béla tan-
ügyi főtanácsos, dr. Kcmenes Illés tankerületi 
főigazgató képviseletében, Kehrer Károly tan-
ügyi főtanácsos, Ruszthy Rusztek Károly tan-
ügyi tanácsos, Pest vármegye vezető kir. tan-
felügyelője, Drozdy Gyula, a Néptanítók Lapja 
főszerkesztője, Krúdy Ferenc országgyűlési 
képviselő és dr. Szekeres László ügyvezető igaz-
gató, mint az Országos Faluszövetség kép-
viselői. 

Berkényi Károly elnök gondolatokban gaz-
dag megnyitóbeszédében üdvözölte.a közgyűlés 
tagjait és megemlékezett a Kormányzó Űr Őfő-
méltósága névünnepéről. A vármegye tanító-

sága lelkes örömmel hódolt a legelső magyar 
ember fenkölt személye előtt. Ezután napirend 
előtti felszólalás keretében Láncz József buda-
foki felügyelő-igazgató üdvözölte az elnököt 
meleg szavakkal abból az alkalomból, hogy 40 
éves tanítói szolgálata után nyugalonibavonult 
s ugyanakkor a magyar tanítói kar megválasz-
totta az Egyetemes Tanítószövetség elnökévé. 
Indítványára a közgyűlés elhatározta, liogy az 
egyesületi segélyalapot „Berkényi Károly 
Segélyalap"-nak nevezi el. 

A hivatalos bejelentések után dr. Szabó Béla 
tanügyi főtanácsos tolmácsolta dr. Kemenes 
Illés tankerületi főigazgató üdvözletét. Bejelen-
tette, hogy szeretettel fogja figyelemmel kísérni 
a vármegyei tanítóegyesület munkáját, mert 
nagy siílyt helyez arra, hogy a tanítóság vá-
gyait és kívánságait megismerje, hogy azok 
megvalósulását a nevelés és oktatás érdekében 
elősegíthesse. 

Galla Endre az új iskolafelügyeleti törvény 
jelentőségét ismertette nagy szakavatottsággal. 
Igen fontosnak tartja, hogy a tanítóság meg-
feleljen a várakozásnak, amit vele szemben a 
törvény szelleme megkíván. Az iskolafelügye-
lők komoly hivatásszeretettel támogassák kar-
társaikat nevelői munkájuk végzésében! A ta-
nítóság pedig fogadja szeretettel az iskolafel-
ügyelőket. Lelkiismeretes, pontos munkájával 
könnyítse meg azok szerepét. Éreznünk és tud-
nunk kell, hogy a siker megnyithatja előttünk 
a szebb jövő ajtaját, de ha eredménytelen lenne 
vállalkozásunk, hosszú időre eljátszanék a ma-
gyar tanítók előhaladásának lehetőségét. 

Krúdy Ferenc országgyűlési képviselő szólt 
hozzá az előadáshoz. Hangoztatta, hogy a ta-
nítóság már régen érett arra a szerepre, hogy 
az iskolafelügyeletben elfoglalja a maga helyét, 
örömmel jelenti ki, hogy mint a Faluszövetség 
ügyvezető elnökének, alkalma van közvetlenül 
ismernie a tanítóság értékes nemzetmentő mű-
ködését. A maga részéről ígéri, hogy a tanító-
ság kívánságainak mindenkor szószólója lesz. 

Földes Ferenc pestszenterzsébeti állami tanító 
tartott ezután előadást „Az Egyetemes Tanító-
szövetség Nemzettanulmányozási Mozgalma" 
címen. Előadásában ismertette a falukutatás 
jelenlegi helyzetét; megindokolta, miért fontos 
népoktatási és népművelési szempontból lakó-
helyünk mindenirányú megismerése Előadása 
után felszólalt dr. Szekeres Lásaló, a Faluszö-
vetség ügyvezető igazgatója. Ismertette azokat 
a nehézségeket, amelyek a falukutató munkát 
gátolják, de ugyanakkor rámutatott azokra a 
módokra is, amelyek ennek a munkának a sike-
rét biztosítják. Együttes működésre hívta fel a 
vármegye tanítóságát, inert a Faluszövetség és 
a tanítóság közös munkája révén lehet elsősor-
ban megerősíteni a magyar falut és rávezetni 
népünket a fejlődés útjára. 

Sugár Béla főtitkár magas színvonalon mozgó 
jelentésében beszámolt az egyesület 1935. évi 
működéséről. Ismertette a vármegyei tanító-
egyesület új szellemiségét, majd előterjesztette 
a határozati javaslatokat, amelyeket a közgyű-
lés egyhangúan elfogadott. 
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A nagy tetszéssel fogadott jelentés után 
Peterliidi József, a Tanítók Háza igazgatója 
ismertette a Magyar Tanítók Szabadegyetemé-
nek január 10-eii kezdődő előadássorozatát. 
i\ agysikeríi felszólalása utan tömegesen kérték 
felvételüket a Szabadegyetem hallgatói közé. 

Végül a közgyűlés a tisztikarban megürese-
dett allásokra ejtette meg a választást. Az 
egyesület alelnöke és a tanyai bizottság elnöke 
Kiss Gellért kecskeméti felügyelő-igazgató lett. 
Az irodalmi bizottság elnökevé Sugar Bélát 
választották meg. 

A Baranyavármegyei Általános Tanítóegye-
sület és az Állami ianítók es Óvónők Országos 
Egyesületének Baranyavármegyei Köre egyiit-
les közgyűlésé. .November hó ül-én Pécs és 
Baranya varmegyének mintegy Ü00 tanítója és 
ovonoje közgyűlésre gyűlt össze. A közgyűlé-
sen megjelent: Závodszlty Levente ür., tankerü-
leti főigazgató, vitéz Barnabás István dr. tan-
ügyi tanácsos, Berze-Nagy .János dr. tanügyi 
tanácsos, kir. taníeiugyeló, Berkényi Károly, a 
Tanítók Orsz. Szövetségének elnöke, Galla 
Endre, az Állami Tanítók és Óvónők Orsz. 
Egyesületének elnöke, Komócsy István egyház-
megyei taafelügyelő, Magyar Dezső és Hor-
váth József dr. tanügyi logalmazók. 

A „Hiszekegy" elhangzása után Magyar Ká-
roly elnök tartalmas megnyitójában ismertette 
a tanítóság helyzetet s további lelkes kitar-
tásra buzdította a tagokat. Melegen üdvözölte 
Berze-Nagy János dr. kir. tanfelügyelőt. 

berze-Nagy János dr. lelkes szavakkal kö-
szönte meg az üdvözlést, hangsúlyozta, hogy 
ezentúl is barati irányítója és segítőtársa akar 
lenni a magyar tanítóságnak. Komócsy István 
egyházmegyei tanfelügyelő az állami es a fele-
kezeti tanítóság szoros együttműködésének szük-
ségességét tette szóvá. Vsáhy István pécsi ig.-
tanitó a helyettesi alkalmazasok megszüntetese 
érdekében terjesztett elö tartalmas javaslatot, 
melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
Tokaji József nagyharsányi ig.-tanító „Túlter-
melés a tanítói pályán" címmel tartott értékes 
előadást. A IX. Egyetemes Tanítógyűlésről 
Jutási Lajos pécsi ig.-tanító tartott beszámolót. 
Ambrus Antal pecsbányatelepi ig.-tanító a 
B aranyavármegyei Altalános Tanítóegyesület 
új alapszabálytervezetét ismertette, melyet a 
közgyűlés, a választmányi gyűlés által javasolt 
kisebb módosításokkal elfogadott. A közgyűlés 
lelkesen ünnepelte Závodszky Levente dr. tan-
kerületi főigazgatót és vitéz Barnabás István 
dr. tanügyi tanácsost, kiket Magyar Károly el-
nök a közgyűlés nevében üdvözölt. Závodszky 
Levente dr. meleg szavakkal köszönte meg a 
lelkes üdvözlést. Kiemelte, hogyha nem is lesz 
közvetlen kapcsolatban a tanítósággal, mun-
kásságukat mindig figyelemmel fogja kísérni. 
Utalt a népoktatásügy vezetőjére, vitéz Barna-
bás Zoltán dr. személyére s reményének adott 
kifejezést, hogy általa a város és vármegye 
tanítósága és a tankerület főigazgatósága 
között meglesz az a harmónia, mely a további 
eredményes munka alapfeltétele. 

Berkényi Károly a Magyar Tanítóegyesüle-
tek Egyetemes Szövetsége elnöke tartotta meg 
nagyszabású előadását „A magyar tanítók 
munkaterve" címen. 

Galla Endre az Állami Tanítók és óvónők 
Orsz. Egyesülete elnöke „Mit ér el a tanítóság 
az új iskolafelügyelettel" címen ismertette a 
körzeti iskolalátogatás értékét. 

Csernyánszky Lajos pécsi ig.-tanító, mint a 
bírálóbizottság elnöke, ismertette az egyesület 
által kitűzött: „Mit tehet a tanító a nemzeti 
egység felépítésében" című pályatételre beér-
kezett pályamunkákat. A szépen felépített iro-
dalmi értékű munka a legteljesebb elismerést 
váltotta ki. Varajthi Károly, Gergelics Jolán, 
Újvári Kamii díjnyertes szerzőket a közgyűlés 
melegen ünnepelte. 

Szinder Jenő jegyző a Baranyavármegyei 
Általános Tanítóegyesület, Kuhn Béla jegyző 
az Ált. Tanítók és Óvónők Orsz. Egy. Baranya-
vármegyei Köre az egyesületek életére kiható 
események részletes évi jelentésüket terjesztet-
ték elő. Vitéz Szalay Károly és Saray Lajos 
egyesületi pénztárosok, az egyesületek anyagi 
helyzetéről számoltak be. 

H Í R E K 

A budapesti tanító-, tanítónő- és óvónő-
képző-intézetek hangversenye 

A budapesti tanító-, tanítónő- és óvónő-
képző-intézetek tanárai és növendékei folyó évi 
december hó 7-én a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében, az egyesületi ház-alap és Quint 
József pedagógiai munkáinak kiadása ja-
vára fényesen sikerült hangversenyt rendez-
tek. A hatalmas termet zsúfolásig megtöltő 
közönség soraiban többek között ott láttuk: 
Bernáth Géza dr. min. tanácsost, Nevelös 
Gyula dr. miniszteri tanácsost, Damjanovich 
Lajos dr. min. osztálytanácsost, Huszka János 

% dr. min. osztálytanácsost, Balázs Béla főigaz-
gató, tanügyi főtanácsost, özv. Quint Józsefnél, 
dr. Horn József igazgatót, Padányi-Frank An-
talt, az egyesület elnökét, Drozdy GjTulát, a 
Néptanítók Lapja, főszerkesztőjét s a fővárosi és 
vidéki tanítóképző-intézetek tanárait, úgyszól-
ván teljes számban. 

A hangversenyt a budapesti áll. óvónőképző-
intézet énekkara nyitotta meg, Madách-Bató: 
Angyalok kara és Harangszó című dalok ének-
lésével. Vezényelte: dr. Bató László tanár. A 
felemelő szám után Roznik Hona, a VII. ker. 
tanítónőképző növendéke Baróti-Szabó István 
Testamentumát szavalta mély érzéssel. Majd 
a Szent Orsolya-rendi tanítónőképző-intézet 
énekkara állt a közönség elé s Partenió 
Gizella tanár vezénylése mellett Vásárhelyi 
Harangszóját és Virág Jánosát, Bárdos Falu-
végjét és Bartók—Harmath Megállj.'-ját és 
Virágos kertem című dalát énekelték felemelő 
tökéletességgel és kedvességgel. Nagy sikert 
aratott Nagy Anna tanár, hegedűművész 
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Hubai Csárda jelenetének eljátszásával, amit 
Andor Ilona tanár kísért zongorán. Végtelenül 
kedves volt a Szent Lujza óvónőképző-intézet 
zenekarának hegedűjátéka. Az óvónő jelöltek 
magyar dalokat játszottak Nagy Anna tanár 
vezetése mellett. A Ranolder-intézet tanítónő-
képző-intézetének énekkarát M. Csorda Romána 
tanár vezényelte. A tanítónövendékek Forrai— 
Vörösmarty Petikéjét és Kodály Zoltán tánc-
nótáját énekelték pompás előadással. Bódy 
Irma, Tóth Margit a Ranolder-intézet, Anda 
Géza és Cservenka Gusztáv az I. ker. állami 
tanítóképző-intézet növendékei Liszt Ferenc 
Rákóczi-indulóját játszották két zongorán. 
Átérzett tökéletes játékukkal nagy tet-
szést arattak. A budapesti VII. ker. tanítónő-
képző növendékei, Csukás Zoltán tanár zongora-
kísérete melletl Egyszer egy királyfi című 
népballadát adták elő, Széles Klára, Székely-
Barna Viola, Nevelős Margit, Berky G., Reisz 
M., Cser K„ Lányai T„ Hlinka E., Szöllősy M., 
Bródi S. és Zimmermann K. közreműködésével. 
A művészi játékot a hallgatóság a legnagyobb 
elismeréssel jutalmazta. 

Szünet után az Angol-kisasszonyok tanítónő-
képző-intézetének énekkara Hidy Gyulai Mária 
tanár vezénylése mellett Laurisin Szól a kakas 
már és Kerényi A tréfás juhász című darab-
jainak eléneklésével aratott nagy sikert. Tóth 
Ida, az Angol-kisasszonyok tanítónőképzőjének 
növendéke Csermár—Káldi Verbunkosát és 
Lisznyai Esik eső-jét játszotta cimbalmon köz-
vetlen kedvességgel és nagy hatással. A II. 
ker. áll. tanítónőképző-intézet énekkara, dr. 
Gyimesné Csaba Etelka tanár vezetése mellett 
Laurisin Látod-e babám és Kis szekeres, nagy 
szekeres című dalát adta elő megkapó kedves-
séggel. Majd a II. kerületi állami tanítónő-
képző-intézet és az I. kerületi állami tanító-
képző-intézet növendékeiből alakult vegyeskar 
énekelte el Kodály Zoltán Székely keservesét, 
Kishonti Barna tanár vezénylésével. A gyö-

nyörűen kidolgozott vegyeskar nagy tetszést 
aratott. Az I. ker. áll. tanítóképző-intézet ének-
kara, Hajnal Ferenc tanítónövendék vezény-
lése mellett Kodály Kit kéne elvenni című tré-
fás dalát énekelte, amellyel nagy tetszést ara-
tott. Kulcsár Irma a VII. ker. áll. tanítónő-
képző-intézet növendéke dunántúli népdalokat 
énekelt kiforrott iskolázottsággal. Zongorán kí-
sérte Csukás Zoltán tanár. Igen bájos és szívet-
lelket gyönyörködtető jelenet volt a Salvátor-
intézet gyakorlóiskolai tanulóinak biedermeier-
tánca, amelyet Soós Paula tanár rendezett. A 
Salvátor-intézct tanítóképzőjének énekkara 
dr. Tóthné Zala Anna vezénylése mellett Péter 
Édes az Isten háza és Kerényi Laodameia 
című darabját énekelte megkapó előadással. 
Végül a Salvátor-intézet növendékei, Bujnóv-
szky Magda tanár rendezésével Májustánc-ot 
mutattak be igen hangulatos kedvességgel. 

Ezen a hangversenyen világosan állt a hall-
gatóság előtt a tanító- és tanítónőképző-intéze-
tek nevelőmunkája. 

A Magyar Tanítók Szabadegyeteme. A magyar taní-
tóság nagyjelentőségű intézménnyel gazdagodott. Az 
Egyetemes Tanílószövetség keretében január hó 10-én 
délután y25 órakor, Budapesten, a Tanítók Ferenc 
József Háza dísztermében megnyílik a Tanítók Szabad-
egyeteme. 

A tanítóság reméli, hogy a többévtizedes kívánsága, 
a főiskolai tanítóképzés már rövidesen megvalósul, de 
gondoskodni kíván addig is arról, hogy a végzett és 
a már működő tanítók szintén hozzájuthassanak azok-
hoz a magasabbrendű ismeretekhez, amelyekre a ma 
tanítójának okvetlen szüksége van. 

Ez a gondolat vezérelte a Magyar Tanítóegyesületek 
Egyetemes Szövetségét akkor, amikor munkatervének 
célkitűzésé alapján megszervezte a Tanítók Szabad-
egyetemét. Január hó 10-én, Budapesten megnyíló 
szabadegyetem előadói a magyar tudományos élet ki-
válóságai közé tartoznak, akik a legnagyobb készség-
gel vállalták az előadások tartását. A Szabadegyetem 
10 héten keresztül minden péntek délután 5 cs 7 óra 
között tartja előadásait. 

T A l t G Y I N A P T Á R . 

— December hónap második felére. — 

Dec. 10. (1920.) Teleki Pál új kormányában közokta-
tási miniszter Vass József leli. 

Dee. 17. (1816.) Született Grube Ágost német pedagó-
gus és nevelő. Számtantanítási könyvével 
tűnt fel, melyben a számok monografikus 
tanítási módját emelte érvényre. 
(1808.) A XXXVIII. t.-c. hatása alatt a pesti 
városi közgyűlés kimondta az eddig r. k. hit-
felekezetű jellegű (patronátus) elemi iskolák-
nak községivé való átalakítását. 

Dee. 18. (1931.) Karafláth Jenőt kinevezték kultusz-
miniszterré. 

Dee. 21 (1810.) Meghalt Marczibányi István, aki 50.000 
forintos alapítványt telt tudományos szép-
irodalmi és nyelvészeti pályázatokra. 

Dec. 23. (1789.) Meghalt Epéé Károly francia abbé, a 
siketnéma-oktatás megalapítója. 

Dec. 25. (1834.) Született Gyertyánffy István hírneves 

pedagógusunk, képezdei igazgató, a Nép-
tanítók Lapja szerkesztője, tanügyi író. 
(1843.) Született Kármán Mór hírneves peda-
gógusunk, tanítóképzőintézeti tanár, a Magyar 
Tanügy szerkesztője, ismert szakíró. 

Dec. 26. (1817.) Született Gönczy Pál pedagógus, köz-
oktatásügyi államtitkár. 

Dec. 28. (1825.) Született Lubrich Ágost pedagógus, a 
szegedi tanítóképző tanára, egyetemi tanár, 
szakíró. Főbb alkotásai: Neveléstudomány, 
Neveléstörténelem. 
(1899.) Péterfy Sándor pedagógus az Eötvös 
Ala]) újjászervezése' alkalmából fényes ová-
cióban részesült. 

Dec. 30. (1924.) A Magyar Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége tisztújító közgyűlését tartotta. 
(1932.) Gömbös Gvula a tanítók gyűlésén be-
szédet mondott. Ilóman Bálint kultuszminisz-
ter a tanítóság elhelyezéséről beszélt. 

Dec. 31. (1653.) Meghalt Apácai Cseri János pedagó-
gus, az ,.Encyclopedia" szerzője. 
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Felvételre a Szabadegyetem vezetőségénél, Budapest, 
VIII, Szentkirályi-utca 47. szám alatt lehet jelentkezni, 
3 pengő felvételi díj lefizetésével. 

A jelentkezők belépés céljaira látogatási igazolványt 
és a Szabadegyetem előadásainak hallgatásáról bizo-
nyítványt kapnak. Az előadások anyagál a Szabad-
egyetem zártával nyomtatásban is közreadja a vezető-
ség és így azok, akik a távolság vagy elfoglaltság 
miatt nem tudnak rendes hallgatóul jelentkezni, mint 
rendkívüli hallgatók, az ízléses, körülbelül 200 oldal 
terjedelmű munkát a 3 pengő díj beküldése esetén 
szintén megkaphatják. Erre különös nyomatékkal hív-
juk fel a tanítóság figyelmét, mert a könyv előjegyzé-
sével olyan tudományos munka birtokába juthat, 
amelyet úgy az iskolai, mint az iskolánkívüli munká-
jában eddig nélkülözni volt kénytelen. A könyvet csak 
a hallgatóság és a megrendelők számának megfelelő 
példányszámban nyomtatják és így azt már most 
ajánlatos előjegyeztetni. 

Közöljük azt is olvasóinkkal, hogy a budapesti 
szabadegyetemi előadássorozat részletes óratervét tel-
jes egészében lapunk jövő számában hozzuk. Akik 
részletesebb felvilágosítást óhajtanak, forduljanak 
Péterhidi Józsefhez, a Tanítók Háza igazgatójához. 

Szeged város népművelési bizottsága a nők tovább-
műveléséért. A szegedi népművelési bizottság szak-
tanáeskozmányra hívta össze Csongrád vármegye, 
Szeged és Hódmezővásárhely városok tanítónőit, bogv 
megbeszélje velük azokat a teendőket, amelyeket álta-
lában az iskolánkívüli népmüvelsébeu, de különösen 
a leányegyesületekben kell kifejteni abból a célból, 
hogy a leendő anyák és háziasszonyok a nekik szük-
séges műveltséget megkapják. 

A szaktanácskozmányt Kiss Károly kir. tanfelügyelő 
vezette. Megnyitó előadásában kifejezte, hogy a nők 
továbbművelésének feladatait a családvédelem orszá-
gos mozgalma kereteiben kell és lehet megoldani. 
Hübner József népművelési titkár részletesen ismer-
tette a női népművelés különböző területeit s az egye-
sületi vezetők részére irányadó szempontokat javasolt. 

A kérdéshez többen szóltak hozzá és kifejezték, 
hogy az iskolánkívüli népművelésben eddig is rend-
szeresen foglalkoztak a női műveltség terjesztésével, 
szükséges azonban, hogy ez a munka tovább mélyít-
tessék. Kiss Károly felvetette a cselédsorban levő 
leányok kulturális foglalkoztatásának kérdését is, ami-
nek erkölcsi és társadalmi szempontokból van különös 
jelentősége; végül gyakorlati tájékoztatásokat adott az 
egyesületi szervezetek megalakítására. 

Tiboldi „Daloskönyvének" sikere Párizsban. Tiboidi 
József Daloszsebkönyvének megjelenése alkalmából az 
Association Hongroise de France elnöke a szerzőhöz 
intézett levelében a többek között ezeket írja: „Mon-
danom sem kell, mennyire fontos nekünk, idekünn élő 
magyaroknak s a hazájukhoz híven ragaszkodó kolo-
niánk központi szervének az, hogy a magyar nép-
dalok. a magyar folklore-zenén keresztül is mentől 
intenzívebben fejlesszük gyermekeinkben nemzeti ér-
zésükei, — és Tanár úr gyűjteményét figyelmesen át-
nézve az a meggyőződésem, hogy úgy zenepedagógiai, 
mint magyar szempontból tekintve kiváló és célunk 
elérését végtelenül megkönnyítő teljesítmény, amilyenre 
már régen szükségünk lett volna. Igaz híve: dohai 
SzékeliI Andor s. k., Franciaországi Magyar Egyesüle-
tek Szövetségének elnöke." 

Bécs kulturális ügyeit intéző alpolgármester meg-
hívta a budapesti „Ker. Tanügyi Iíizottság"-ot. A lied-
nárz Róbert prelátus elnöklete alatt álló „Keresztény 
Tanügyi Bizottság" 1936 április 4—8-ig tanulmányi ki-
rándulást rendez Bécsbe, a kulturális ügyeket intéző 
alpolgármester meghívására. E tanulmányi kirándulás 
célja Bécs kulturális intézményeinek megismerése, 
azonkívül a jelenlegi és jövő baráti viszony kifejlesz-

tése az oktató és nevelő karlársak kölcsönös meg-
ismerkedése alapján. Ezzel akarjuk a már megkötött 
magyar-osztrák kulturális szerződések gyakorlati életbe 
való átültetését elősegíteni és a személyes kapcsolatok 
révén mélyíteni. Egyúttal a bécsi Keresztény Oktatók 
Szövetségével is meg akarjuk teremteni a legszorosabb 
baráti viszonyt. A költségek (oda-visszautazás, teljes 
ellátás) 35 pengő, kizárólagos útiköltség (mely esetben 
az illető saját maga gondoskodik lakásról és ellátás-
ról) 16 pengő. Útlevélre nincs szükség. Jelentkezés 
a Prohászka Ottokár-utcai polgári iskolában (telefon 
833—11) vagy Városház-utca 10. szám alatt a féleme-
leten levő egyesületi helyiségben, hétfőnként délután 
5-^7 óra között. 

Halálozás. Koszó Anna kispesti állami óvónő folyó 
évi december hó 8-án szerető családja karjai között 
nemes lelkét az Ümak visszaadta. A megboldogult-
földi maradványait december hó 10-én Kispesten a 
róm. kat. anyaszentegyház szertartása szerint helyez-
ték örök nyugalomra. 

H I V A T A L O S R É S Z 

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

az iskolai filipoktatás ellátására a minisztérium 
kebelében létesített Oktatófilm Kirendeltség 
pedagógiai szakértői bizottságának tagjaivá az 
1936/37. tanév végéig terjedő időre pótlólag 
Baransky E. László képzőművészeti főiskolai 
tanárt, dr. Bárczi Gusztáv iskolaorvost, dr. Bog-
nár Cecil egyetemi c. ny. rk. tanárt, dr. Brisits 
Frigyes ciszt. reálgimnáziumi tanár, Édes Jenő 
áll. gimnáziumi igazgatót, vitéz Eszlergomy 
Ferenc áll. gimnáziumi tanárt, Horváth Károly 
felsőmezőgazdasági iskolai igazgatót. Kiss Jó-
zsef állami tanítóképzőintézeti igazgatót, Ku-
binyi Bertalan községi reáliskolai tanárt, Mar-
czell Ágost állami középiskolai tanárt, dr. vitéz 
Pálfi János egyetemi m.-tanár, áll. gimnáziumi 
tanárt, dr. Petrich Béla áll. gyakorlógimná-
ziumi tanárt, dr. Pitroff Pál áll. gyakorlógim-
náziumi tanárt, dr. Scropp Ferenc egyetemi 
m.-tanárt kinevezte. 

Budapest, 1935. évi november hó 19-én. 

Köszönetnyilvánítás. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

gróf Esterházy Móricné őnagyméltóságának, 
Sashalom, azért, mert a sashalmi baraklakók 
iskolásgyermekeinek felruházási, illetőleg taní-
tási költségeire, évről-évre, összesen mintegy 
5000 pengő adományt juttatott, őszinte elisme-
rését és köszönetét nyilvánította. 

Liszt Ferenc plakettjének ajánlása. 
A szerző neve: Edvi Illés György. A zöld mű-

patinával ellátott plakett címe: Liszt Ferenc 
1811—1886. A megjelenés helye és ideje: Buda-
pest, 1935 október hó. A mű alakja: állítható 
fatáblára szerelt 14X195 cm nagyságú plakett. 
A mű ára: 40 pengő. Az ajánlás mely iskola-
fajok könyvtárai számára való beszerzésre vo-
natkozik: a középfokú iskolákra. 
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„Hogyan születik a találmány" című könyv 
ajánlása. 

A szerző neve: Tarján Ferenc székesfővárosi 
felső kereskedelmi iskolai tanár. — A könyv 
címe: Hogyyan születik a találmány? — A ki-
adócég: Lampel R. (Wodianer F. és fiai). — 
A megjelenés helye és ideje: Budapest, 1935. — 
A könyv alakja: 8-ad rét. — A könyv ára: 
fűzve 4-80 P, egészvászonkötésben 6 P. — Az 
ajánlás mely iskolafajok ifjiísági köny-vtárai 
számára való beszerzésre vonatkozik: fiú- és 
leányközépiskolák, felső kereskedelmi iskolák, 
tanító- és tanítónőképzőintézetek. 

Budapest, 1935. évi december hó 3-án. 
A miniszter helyett: 

dr. Szili/ Kálmán s. k. államtitkár. 

Az „Útitárs" című folyóirat ajánlása. 
A főszerkesztő neve: vitéz Barcy Gábor. — 

A folyóirat címe: „Útitárs". — A kiadó: lovag 
dr. Leidl Henrik, Budapest, VI., Eötvös-utca 
37. szám. — A megjelenés helye és ideje: 
Budapest, VI., Eötvös-utca 37. Megjelenik: ha-
vonta kétszer. — A folyóirat alakja- Fólió. — 
A folj'óirat ára: egész évre: 11 P.40 fillér. — 
Az ajánlás mely iskolafajok könyvtárai szá-
mára való beszerzésre vonatkozik: középisko-
lák, tanító(nő)képző-intézetek, felső kereske-
delmi és polgári iskolák tanári könyvtára. 

Budapest, 1935. évi november hó 21-én. 
A miniszter helyett: 

dr. Szily Kálmán s. k. államtitkár. 

Helyesbítés. A Néptanítók Lapja és Népmű-
velési Tájékoztató f. é. 23. számának 924. oldalán 
megjelent „Könyvajánlás" a következőképen 
helyesbíttetett: Kiadó: özv. Gabányi Jánosné, 
Budapest 11, Vérmező-út 10—12. A könyv ára: 
Az egész mű 37 P 80 fillér; az V. kötet 9 P, 
50 fillér. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
műkedvelői előadásra alkalmasnak nyilvánított színmüvek 

12. számú pótjegyzéke. 
Alinásy László: S. 0. S. Bp. Magyar Cserkészszövetség. 
Bellamy—Harangi: Betörő a csapdában. Bp. Magyar 

Cserkészszövetség. 
Békeffi László: Monte Christo. Bp. Lampel. 
— - Szervusz Miki. Bp. Lampel. 
Boddington—Harangi: Különös éjszaka. Bp. Magyar 

Cserkészszövetség. 
Borka Géza: A nadrág. Bp. Magyar Cserkészszövetség. 
Czikéné Lovich Ilona: Jézuska előtt. Szegedi Katolikus 

Tudósító. 
Dezső József: A holdkórosok. Bp. Kókai L. 
Fülöp Tivadar: A holdkórosok. Bp. Eggenberger. 
Heltai Jenő: Az orvos és a halál. Bp. Athenaeum. 
K. Hudy Irma: Uram, megkérem a kezét! Bp. Eggen-

berger. 
Hunyady Sándor: Pusztai szél. Bp. Marton S. 
Ilyppolit X.: Az elkényeztetett férj. Bp. Kókai L. 
Kallós Béla: Honszeretet. Székesfehérvár, Debreczeny I. 

könyvnyomdája. 
Lukács István: A hetedik szentség. Bp. Szerző. 

A negyedik parancsolat. Bp. Szerző. 
Csodatévő álom. Bp. Szerző. 
Hiszek. Bp. Szerző. 

Marcell Mihály: Fronton és front mögött. Bp. Szent Ist-
ván-Társulat. 

Pálffy Erzsébet grófnő: A Szentföld lovagja. Bp. Szent 
István-Társulat. 

Péczely József: A kupaktanács. Bp. Légrády. 
vitéz Pölöskei János: A pipacskisasszony. Kispest. 

Szerző. 
—- — A pünkösdi menyasszonyok. Kispest. Szerző. 
Radványi Kálmán: Booz mezején. (Karácsonyi cserkész-

jelenet.) Bp. Magyar Cserkészszövetség. 
—- —- Hadifogoly. Bp. Magyar Cserkészszövetség. 
Schrank Endre: Mafeking hőse. Bp. Magyar Cserkész-

szövetség. 
Sik Sándor: Ébredés. Bp. Szent István-Társulat. 
Somlay Károly: A kocavadász. Bp. Fehér Kabaré 

Könyvtár. 
Soóthy Gyula: Szent Alajos dicsősége. Esztergom, Buzá-

rovits G. 
Suchy Árpád: őnagysága az operába megy. . . Bp. 

Eggenberger. 
•— — Suszter úr őfensége. Bp. Fehér Kabaré. Könyvtár. 
Szunyogh Árpád: Juci mindent tud! Bp. Kókai L. 
Tordai Ányos: Imre királyfi. Bp. Szent István-Társulat. 
Török Dezső: Hapcsák. Bp. Színházi Élei. 
Tyrnauer István: Fej vagy írás. Bp. Fehér Kabaré 

Könyvtár. 
— — Karnevál hercege. Bp. Fehér Kabaré Könyvtár. 
Varnusz Ágoston: A tudás tündére. Bp. Fehér Kabaré 

Könyvtár. 
Tündérrege. Bp. Fehér Kabaré Könyvtár. 

Veress Árpád—Búzna Viktor S. J.: In nomine Patris . . . 
Szeged. Árpád-ny. 

Villányi Andor—Forró Pál: Legénykérés. Bp. Légrády. 
* 

(Az előadási jogra vonatkozó tájékozódás végett az 
alábbiakban közöljük a 63.598/1932. VIII. f. VKM. sz. 
rendeletből, amely annak idején valamennyi iskolánkívüli 
népművelési bizottságnak kiadatott: Az előadási jog fö-
lött különböző jogtulajdonosok rendelkezhetnek, úgymint : 
szerző, a könyv kiadója, színpadi ügynökség, örökösök, 
valamely megbízott stb. A színpadi mű szövegkönyvében 
rendszerint jelezve van, hogy az előadási jog hol szerezhető 
meg. Ettől eltekintve, az egyszerűség kedvéért minden 
esetben lehet a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületéhez 
fordulni az előadási jog megszerzése végett, ami természe-
tesen nem zárja ki azt, hogy jnűkedvelők a szerzői jog-
tulajdonossal közvetlenül is tárgyalhatnak.) 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Dr. Madarász István: „Kit az iga'z szeretet a kis Jézus-
hoz vezet, békesség embereknek!" — Dr. Schöner Ferenc: 
Gyermekirodalom. — Kovács Sándor: Munkaterv iskolám 
színvonalának emelésére. — A Magyar Ifjúsági Vörös-
kereszt karácsonyi kiállítása. — Danziger Zsigmond: 
Földrajzalbum. — Vadász Zoltán: Mose az iskolában és 
a családban. — Iskolánkívüli népművelés. Tamás József: 
Az iskolánkívüli népművelés új föladata: a családvédelem. 
— Gyakorlati pedagógia. Kaposi Gyula: IV. Béla. — 
Hazai és külföldi tanügyi lapokból. — Tudomány, iroda-
lom. művészet. — Külföldi irodalom. — Külföldi szemle. 
•— Egyesületi élet. — Hírek. — Tanügyi naptár. — Hiva-

ta'os rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 
Melléklet: Perlaky Lajos: Családvédelem. 

A szerkesztésért felelős: DROZDY GYULA főszerkesztő. 
Segédszerkesztő: Dr. LŐRINCZY SZABOLCS. 

Kiadja: a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest, Múzeum-körút 6. 
A kiadásért felelős: Dr. MÁTÉ KÁROLY. 
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P A L Y A Z A T O K 
PÁLYÁZATI 

és magánhirdetményeket csak 7-ig, illetve 21-ig fo-
gadhatunk el, hogy a lapot 15-én és 1-én pontosan 
szétküldhessük. Későbben beérkező hirdetményeket 
csak a következő számban közölhetjük. 

A kiadóhivatal. 

TISZÁSÜLY róm. kat. egyházközség tanácsa lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra tanév végéig 
helyettes-minőségben pályázatot hirdet a VKM 69030/934. 
VI. rendelet és hármas egyházhatósági jelölés alapján. 
Javadalom: lakás természetben, 7.5 kat. szántóföld, adó-
ját fizeti a megválasztott, évi 600 P párbérválság, stóla. 
Iskolafenntartó politikai községtől 30% 360 P, többi 
államsegély. Kötelességek díjlevélben. Pályázati idő e 
lap megjelenésétől három hét. Az a pályázó, akinek ér-
dekében bárki részéről is akár élőszóval, akár írásban 
közbejárás történik, a jelölésből kizáratik. Kérvények a 
a róm. kat. egyházközségi elnök, Tiszasüly küldendők. 
(567) 

ŰJKÉCSKE belterületi róm. kat. elemi népiskolájánál 
elhalálozás folytán megüresedett férfitanítói állásra pá-
lyázatot hirdetünk. Javadalom: törvényes fizetés és lak-
bér. Pályázati határidő három hét. Szabályszerűen fel-
szerelt kérvények iskolaszéki elnökhöz küldendők. (562) 

TANÍTÓT vagy tanítónőt helyettesítésre keresünk, 
róm. kat. kántorit is kell végezni. Állami iskola, Bel<>zna, 
Somogy vm. (568) 

Karácsony i é s újévi a jándékul 
vegyen hasznos ruháza t i c ikkeke t a 

TRIBON tt 

RUHÁZATI RÉSZVÉN YTÁRSASÁG-n ál 
B U D A P E S T , VIII, Ü L L Ó L Ú T 14. 

T E L E F O N : 39=2=85 és 31=2=97 SZ. 

Az ország egyik l egnagyobb és legrégibb ruhá= 
zati intézete, hol a Tantes tüle t tagjai már egy 
évtizede vásárolnak legteljesebb megelégedésre. — 
Raktáron tar t juk az összes női=, férfi és gyermek 
ruházati cikkeket és lakásberendezési text i lárukat 
nagy választékban. 

Mérsékelt árak. 

Mesbízható minőség. 

Pontos kiszolgálás. 

Legkedvezőbb fizetési feltételek. 

A TANTESTÜLET TAGJAINAK 
FOLYÓSZÁMLAHITELT NYUJTUNK. 

Nem kell hozzá szemeskávé, sem 
cikória. 1/8 kg 30 fillér. 

H I R D E T É S E K 
Hirde tésekér t a szerkesztőség n e m vállal felelősséget. 

JELIGÉS leveleket csak megfelelő bélyeg melléklése 
esetén továbbíthat a kiadóhivatal. 

BUDAPEST környékéről (autóbusz) állami tanítónő 
cserélne június végére vasúti állomással bíró helyre 
Budapesttől 30 km távolságig. Ajánlatokat „Pestkörnyék-
ről" jeligére kiadóhivatalba. (563) 

VIDÉKI tanítónők, óvónők átutazóban szállást, 
ellátást kaphatnak mérsékelt árért a Tanítónők Ott-
honában (Budapest VIII, Orczy-út 6), ha tagjai a 
Mária Dorothea Egyesületnek. (Tagsági díj évi kettő 
pengő. (565) 

ELLÁTÁSÉRT elmenne helyettesnek, házitanítónőnek 
állásnélküli tanítónő. Leveleket Kis Károlyné, Gyula, 
Wenckheim Krisztina-utca 3. címre kérem. (564) 

MISKOLC BELVÁROSÁBAN új modern adómentes, 
kettőszobás- HÁZ OLCSÓN ELADÓ. Háromezerötszáz 
teher átvállalható — Kohn, Lenke-u. 20. (569.) 

Hegedű, Harmónium, 
Tárogató, Szakszofoa 
Grammofon, Rádió 

és az összes 
hangszerek 
legjobbak 
csakis itt » 
magyar 
gyárban 
kaphatók 
R é s z l e t r « lm. 

KltDatiMi • «Hág íss ia i államaiban! 

Művésziesen javít! 
Legjobb húrokat készíti 

M O G Y O R Ó S S Y G Y U L A 
B u d a p e s t V I I I , R á k ó c z i j á t 7 1 

Á r j « f ? z 4 k ingytm. Taneróknek 10*/« engedm. fut . 
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ERŐSHANGŰ harmóniumot vennék készpénzért. Aján-
latokat leírással, ármegjelöléssel kérek. Péchy kántor-
tanító, öcsény. (566) 

BUDAPESTRŐL Pestkörnyékre vagy nagyobb vidéki 
városba cserélne református tanító, reformátussal, nőtlen-
nel. Leveleket „Előnyös" jeligére a kiadóba kérek. (5(>9) 

Az ÉNEKTANÍTÁSNÁL hasznos segédeszköznek bi-
zonyult Kovács Dezső Népiskolai Dalgyűjteménye. Tar-
talma 86 maradandó becsfi népdal harmóniuinkísérettel. 
Leszállított áron 3 pengő 50 fillérért kapható — a pénz 
előleges beküldése esetén — Fischer Lajos könyvkeres-
kedőnél, Sárospatakon. (91.) 

HARMÓNIUMOT csakis megbízható speciális cégnél 
vásároljunk. Ajánljuk a régi Hörl Nándor harmónium-
céget, Budapest, II, Török-utca 8. (a budai Margit-hídfő-
től a második utca jobbra). 

H A R M Ó N I U M j ó k a r b a n e l a d ó -
I X , E r n ő - u t c a 19. I I I . e m . 34. S E L M E C Z Y 

BETÜSZÁRMAZTATÁS. Tóth Lajos, Budafok. (5) 

SZÖLÖOLTVÁNYOK beszerezhetők Veszelovszky taní-
tónál, Abasáron. (548.) 

KAlíTÁKSAK ZONGORÁT, PIANINÓT, HARMÓ-
NIUMOT legolcsóbban, garantáltan, Budapest VIII, Be-
zerédy-utca 10, 1, 9 vásárolhatnak. Mendöl Ernőné. 

Hálók 
ebéd lök 

úr iszobák 
k o m b i n á l t b e r e n d e z é s e k 

BUDAPESTI 
BŰTORSZALONBAN 
B U D A P E S T VIII, BAROSS-UTCA 21. 
Nagy választék. — Kedvező részletfizetésre. 

Rieger Ottó orgonagyár 
Budapest X, Szigligeti=utca 29. 
(Rákosfalva.) Telefonszám: 96—3—45. 

Új orgonákat, 
homlokzatsípok készítését, min . 
dennemú orgonajavításokat mér-
sékelt áron, szakszerűen elvállal. 

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 

REMÉNYINÉL KiVity"uVc'.Ys-eo. 
A Zenemúveszeti Főiskola szállítója. 

Kérje l e g ú j a b b 3 2 . s z . á r j e g y z é k e m e t . 

Weszely Ödön dr. egyetemi tanár, a nevelés 
elméletének nagy művelője, a „Korszerű neve-
lés alapelvei"-ben az oktatás problémáját olyan 
alapossággal és hiánytalanul dolgozta fel, hogy 
méltán tartjuk ezt a könyvet a mai kor peda-
gógiai enciklopédiájának. Alapvető mű az is-
kola, az oktatás és a nevelés minden részleté-
ben, az otthon munkáját is beleértve. 

A mű kiadója, a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, kultúrfeladatának megfelelően, úgy 
érzi, hogy Weszely Ödön szellemi örökségében 
minden pedagógusnak részesülnie kell. A meg-
boldogult szerző szándékát váltja gyakorlati-
lag valóra akkor, amikor a magyar oktatói 
Kar: az iskolák Igazgatóinak, a Tantestületek 
valamennyi hivatott Tagjának megkönnyíti a 
szerző posthumus munkájának, a Korszerű ne-
velés alapelvei-nek megszerzését kizárólag pe-
dagógusok számára megszabott előnyös fel-
tételek mellett: 

A mű ára 15-— pengő. Minden működő peda-
gógusnak a könyvet 13-50 pengőért szállítja 
részletfizetésre, havi kétpengős törlesztéssel. 
Lapunk olvasóit ez az ajánlat hivatásuk telje-
sítése szempontjából érdekli. E kedvezményben 
minden olvasónk részesül, ha a könyvet köz-
vetlenül rendeli meg a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadóhivatalánál, Budapest IV. 242. 
postafiók. 

Olvasóink heveimébe ajánljuk az 

O P E R A Z O N G O R A T E R M E T , 
hol tanítók E L Ő L E G NÉLKOL a legcsekélyebb részletre is 
vásárolhatnak elsőrendű Z O N G O R Á K A T , P I A N I N Ö K A T . 

B u d a p e s t , E r z s é b e t ' k ö r ú t e g y . 

ISKOLAPADOKAT ÉS TORNASZEREKET 

szépet, jót, olcsón 
FULLÉR ISTVÁN VÁLLALATÁNÁL, BAJA 

Weszely Ödön, a magyar pedagógiai szak-
irodalom egyik legkiválóbb művelője közvet-
lenül halála előtt fejezte be legmodernebb mű-
vét, A korszerű nevelés alapelvei, a nevelés-
tudomány rendszere címmel. Ebben a hatal-
mas kötetben tevékeny életének, gazdag iro-
dalmi munkásságának egész elméleti és gya-
korlati öröksége szállott át a magyar pedagó-
giai társadalomra. Ötven év tapasztalatán épült 
fel a neveléstudomány katekizmusa, az iskola 
feladatának mai igényű, korszerű megoldásá-
ról. 

A tanítóság régi, kedvelt bevásárlóhelye 

LUKACS BÚTOR Ü Z L E T E 
Szolid árak. l ó minőség. Kényelmes fizetési feltételek 
Budapest VII, Dohány-utca 30. Telefon : 4 1 - 9 - 0 4 . 

L U K A C S A N T A L 
ÓRÁK, ÉKSZEREK 

ví lódi ezüst evőkészletek és dísztárgyak. 
N a g y v á l a s z t é k , fizetési kedvezmény. 

Budapest IV, Petőfi Sándor.utca 17. Telefon : 88=0=92 
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a/t 

Női ruhaosztály 

Férfiruhaosztály 

Gyermek ruhák 

Szövetosztá ly 

Selyemosztály 

D í v a t o s z t á 

Szőnyegosztály 

S p o r t o s z t á 

kész női ruhák, k a b á t o k , bundák, ka la-
pok, pongyolák, blúzok k ö t ö t t r u h á k , stb 

divatos ö l t ö n y ö k , t é l i k a b á t o k , b u n d á k 
s p o r t r u h á k , bőrkabátok, házikabátok stb 

fiu- és leány - ruhák, kabátok. Intézeti fel 
szerelések, fo rmaruhák . M a g y a r o s r u h á k 

f é r f i és nő i s z ö v e t k ü l ö n l e g e s s é g e k . 
Egész ruhára alkalmas s z ö v e t m a r a d é k o k . 

modern selyemcsodák végtelen sora és gyö-
nyörű maradékok előnyös decemberi árakon 

* 

férfi ingek, nyakkendők, kesztyűk, kalapok. 
Kombinék, ha r i snyák , retikülök, stb., stb, 

torontáli szőnyegek, magyar perzsák, modern 
függönyök, ágyelők, átvetők, összekötők 

si-lé ek, s i - f e l s z e r e l é s e k , ródlik, korcso 
lyák, s i - r u h á k T h e r m o s o k stb., stb 

férfi, női és g y e r m e k c i p ő k , sár- és hó-
cipők, s p o r t c i p ő k , h á z i c i p ő k , papucsok . C i p ő o s z t á ly : 

Valamennyi osztályunkon Ízléses ̂ ajándékcsomag-különlegességek ! 

Torlódás lesz vásároljon most ! Torlódás lesz, vásároljon a reggeli órákban 

% a M l & v á c i y . T n l i i m J ® 
IV. P&h&fii fcívvcLo~r- utca. 3. - í/oí^-jAcMl- u-tca. •1-3-5'. 
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intézménye tízéves fennállása alatt a magyar szel lemi élet egyik legjelentősebb 
tényezőjévé fejlődött. A jubileumi év alkalmával különösen gazdag és újszerű prog-
rammot állított össze az 1936. esztendőre. Mindenki, aki 1936 január i - i érvénnyel 
már most bejelenti csatlakozását a „ M A G Y A R K Ö N Y V B A R Á T O K " táborához, 

a folyó év karácsonya előtt 
portómentesen megkapja — mint a jövő év első ás második i l letményét:] 

HARSÁNYI ZSOLT: 

Magyar rapszódia 
című hatalmas regényét. Ez a monumentális mű négy díszes egészvászonkötésű 
kötetben Liszt Ferenc életének csodálatos, rejtélyes és romantikus történetét tárja 
elénk ragyogó írásművészettel. 

Ezenkívül minden új előfizető külön karácsonyi ajándékul megkapja 

ENDRŐDI SÁNDOR: 

Kuruc nóták 
c'.mű, új kiadásban mast m;gjeleno pampás verskötetét, m jvászi bibliofil díszkötésben. 

A „Magyar Könyvbarátok" évi 20*— pmgős (négy részletben is fizethető) elő-
f izetési díj el lenében a már említetteken kívül még két pompás kötetet ad előfize-
tőinek az 1936. év folyamán. Harmadik illetményül adja: 

LEIDENFROST GYULA: 

Keringő a kéklő Adrián 
c ímű művét, melyben a kitűnő tudós novellisztikusan könnyed, élvezetes formában 
tárja elénk a titokzatos tengermélységek csodálatos világát. Az év gazdag programm-
jának zárókötete 

vitéz NÁRAY ANTAL és vitéz BERKÓ ISTVÁN: 

Légitámadás 
című gazdagon illusztrált munkája, melyben a lég- és gázvédelem aktuális kérdéseit 
ismertetik a kiváló szakértők, a nagyközönság széles rétegei által is érthető formában. 

Ez a rövid áttekintés is szembetűnően mutatja, hogy a ,,Magyar Könyvbarátok" itt 
bejelentett illetményköteteinek értéke sokszorosan meghaladja az évi 20 pengő (négy 
részletben fizethető) előfizetési dijat. — Részletes tájékoztatót kívánatra postafor-
dultával küld a 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

»iHíagyak JCőJH^&o\átoJl<< 
Budapest VIII, Múzeum-körút 6. 

Oá'Mama 
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DEMENY IMRE ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPÍTÓ 
BUDAPEST VI, LÁZÁR.UTCA 13. SZ. (AZ OPERÁNÁL) 

ÚJ O R G O N Á K HARMÓNIUMOK 
építését, javítást, hangolást elsőrangú kivitelben, 
m é l t á n y o s á r o n vá l la l . állandóan raktáron. 
K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n ! Kérjen árjegyzéket! 

D Ö R E N H E N R I K ÉS T Á R S A 
iskolabútor^gyára, Budapest VI, Dévény í-út 20 »22 
Iskolapadok, iskolabúto-
rok. óvodaberendezések 
gyártása Vasallványu 
iskolapadok to^heTetlen 
kovácsolt vasból. 

Te le fon : 90-7-67. Arjegyzek és költségvetés ingyen es bermentve 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. ^ C 
Fizetési kedvezmény ^ r B ^ 

E H A L L , W f 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 1 

B S a ] 

jjm 

Legolcsóbb bevásárlási forrás. ^ C 
Fizetési kedvezmény ^ r B ^ 

E H A L L , W f 
ANDRASSY.ÚT 15. SZAM 1 

Hirdetéseket felvesz 
a Kiadóhivatal 

Buday György — Ortutay Gyula: 

Székely népbal ladák 
A magyar fametszőművé* 
szet ma már világhírű mes= 
terének Buday Györgynek 
ihletett vésője alól kerültek 
ki ennek a díszes kötetnek 
művészi képei, megkapó 
tolmácsolói a székely nép* 
balladák izgalmas, drámai 
hangulatának. 
Kép és szó, vonal és ritmus 
nagyszerű egységbeolvad 
ebben a pompás könyv= 
ben, melyhez a fiatal etnog* 
rafusnemzedék egyik leg= 
kiválóbbika, Ortutay Gyula 
írt magvas,mélyenszántóbe^ 
vezető tanulmányt és szak-
szerű, világos, könnyen ért= 
hető magyarázatokat. Nép* 
balladáink örök szépsége 
tárul elénk ebben a pompás 
díszkötésű műben. 

Karácsonyi leszá l l í to t t 
ára : 10"— pengő. 
B o l t i á r a 14.— P e n g ő 

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
kiadóhivatala Budapest VIII, Múzeum-körűt. 6. 
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WESIELY O D O N 
a nagy magyar nevelő hatalmas elmés ^ ^ w 

tudásának utolsó gyakorlati m ű v e ^ ^ I ^ S í Z E I ^ ^ I I ^ E ^ ^ E L E S 

ALAPELVEI 
A NEVELÉSTUDOMÁNY RENDSZERE 

A gyermek nevelésének bibl'ája 
ez a könyv, mely egy emberöltő gazdag, tudatos megfigyeléseinek mai 
korhoz alkalmazott tanulságait tárja fel az összes nevelési problémák olyan 
haladó megoldásaival, amelyek a megváltozott körülményekhez \ mély 
átgondolással alkalmazkodnak. 

Szülők, nevelők öröksége, 
mert WESZELY Ö D Ö N dr. azért élt, hogy nevelni tanítson. A mai nems 
zedék is a nagy pedagógus kijelölt útját járta; ezt a kipróbált ösvényt 
szélesítette és növelte a gondolkodás elméletével és a munka gyakorlatával 
az oktatás nagy mestere. Ez az utolsó műve a modern alapelvek, mához 
alkalmazott megoldások testamentuma. Nem csupán a tudás gazdagsága, 
hanem a gyermek jövőjének biztos hite is olyan útmutatás, amelyet csak 
a szülő szíve, a nevelő lelke mérhet kellő mértékkel. 

Tartalma: 
Célok és eszmények. — Az ifjúság megértése. — A nevelő hatás. — A képess Bolti ára : 15 pengő 
ségek fejlesztése. — A z akarat nevelése. — Érzelmek nemesítése. — A z értelem 
fejlesztése. — Kultúrértékek továbbszármaztatása. — A reálisztikus értékek. — 
Szociális értékek. — Ideális értékek. — Hivatásra való nevelés. — Testi 
és szellemi nevelés. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Kiadóhivatala Budapest VIII, Múzeum'körút 6. 

Karácsonyi leszállí-
tott ára: 13*50 P 

m m r> T .T; n 
S/EGK'». 

FOLYÓ .RA TQ'< 
19?? /J? 

A Z I G A Z I V A D Á S Z N E M N É L K Ü L Ö Z H E T I Régen érzett hiányt pótol ez a 

KÉZDIVÁSÁRHELYI BENKŐ PÁL: pompás kötet, mely 460 oldal ter, 

A_ _ _ _ _ f T _ m— _ g _ iedeletnben számos gyönyörű képpel 

Jt 1 1 jyet M— SßSk A díszítve, magában foglalja a magyar című most megjelent gyakorlati v a d á s z a t i szakkönyvét . 
vadászati ismeretek összességét. FeU 
öleli a Magyarországon előforduló 

fontosabb vadfajok ismertetését, a 
vadászati fegyvertant, a lőporok, 
golyók, sörét, fojtás és töltényké-
szítés részletes ismertetését, majd a 
fegyverrel való lövés elméletét adja. 
Végül a lövés művészete, a vadász 

felszerelése, a hajtó, a vadászkutyák, 
a solymászat, falkavadászat, uhuzás. 
vadászat'rendezés, vadásztársaságok, 
vadorzók, vadkárok stb., stb. ismer' 
tetését nyújtja. 

ummmmut^^^mm• 
Bolti ára diszkötésben 

1 0 - P 



328 NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 67. ÉVF. 

Az i f júságnak karácsonykor könyvet ad junk! 
A könyv m a r a d a n d ó ér tékű, t iszta örömet okozó a j á n d é k ! 

1936 január hő 1-én kezdődő havi 2 pengős rész-
letf izetés mel lett azonnal szállitunk tetszés szerint 
k iválasztva 4 köte te t 10 pengőért , 8 kötete t 2 0 
pengőér t , 12 kötete t ( te l jes sorozatot ) 3 0 pen-
gőért a *»Könyvbarátok Kis Könyvei« sorozatából . 
Minden kötet pompás illusztrációkkal díszkötésben! 

8. MESÉLŐ FALU. (Magyar népmesék.) 
összegyűjtötte: Féja Géza. A népmesék 
szépségekben gazdag oilágát tárja elénk, 
magyar népmesék színpompás virágait 
köti bokrétába. 

Karácsonyi ára 2'50. (Bolti árá '3 '80) 

9. KÜLÖNÖS HÁBORÚ. I r t a : Fábián 
Gyula. Természetrajzi regény. A termeszek 
háborújának izgalmas leírásával a termé-
szetrajznak egy izgalmas fejezetét tár ja 
az olvasó elé ragyogó írói készséggel. 

Karácsonyi ára 2"50. (Bolti ára 3'80.) 

10. MÜVÉSZKEDÖ MAGYAR PÁSZTO-
ROK. Ir ta : Madarassy László. A magyar 
népművészet egyik legszebb hajtásának: 
apásztorművéezetnekmindvégiglebilincselő 
ismertetése pompás' elbeszélő formában. 

Karácsonyi ára 2"50. (Bdlti ára 3'80) 

11. ÉSZAKI HŰSÉG. I r t a : Atányi Ist-
ván. Hovvdth Jenő rajzaival. Színtiszta 
művészet, páratlan nevelcérték, az első 
diák-detektívregény. 

Karácsonyijára 2'50. (Bolti ára 3'80) 

12. MEÖTISZI ÉNEK. Ir ta : Méreyné 
Juhász Margit. Csikós Tóth András raj-
zaival. Az első magyar őstörténeti tárgyú 
regény. (Bolti ára 3'80) 

A »Könyvbarátok Kis Könyvei« sorozat minden kötete egy-egy maradandó értékű 
igazgyöngyszeme a magyar irodalomnak és mindkétnembeli ifjúság számára élményt jelent. 
Ezek a legszebb és legalkalmasabb karácsonyi ajándékkönyvek, minden kötet 
lebilincselő szórakozási nyújt, tanít, felemel.. 

Kedves gondok legjobb megoldása! 
K ü l d j e b e m e g r e n d e l é s é t m a ! 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 
K I A D Ó H I V A T A L ] A 

BUDAPEST V I I I , M Ú Z E U M - K O R Ú T 6. SZÁM (GÓLYAVÁR) 

1. MISKA. Ir ta : Velősy Elek. A diadalmas 
eserkészgondolat regénye. Gróf Teleki Pál 
ajánlásával és Márton Lajos rajzaival. 

Karácsonyi ára 2'50. (Bolti ára 3'80) 
2. VIZÉN ÉS VÍZPARTON. í r t a : Hankó 
Béla. A szerző rajzaival. A vízivilág ősi 
életének színes leírása. 

Karácsonyi ára 2'50. (Bolti ára 380) 
3. SZABADKAI DIÁKOK. I r t a : Tamás 
István. Regény az elszakított területi 
magyar diákok küzdelmes, de vidám epi-
zódokban is gazdag életéből. 

Karácsonyi ára 2'80. (Bolti ára 3'80) 
4. VIHAR BUDA FÖLÖTT. I r ta : Szent-
györgyi Sándor. A budavári török világ 
végnapjainak regényes története. 

Karácsonyi ára 2'50. (Bolti ára 3'80) 
5. A SZEGEDI PEDELLUS. Ir ta : Tamás 
István. Szeged francia megszállásának idejé-
ben lejátszódó szívhezszóló diákregény. 

Karácsonyi ára 2'80. (Bolti ára 3 80) 
6. TESTVÉRKE NAPLÓJA. I r ta : Szondy 
György. Gyönyörű, útleírásokban bővel-
kedő, végtelenül finom lélekrajz. 

Karácsonyi ára 2'50. (Bolti ára 3'80) 
7. HERMÁN OTTÓ ÉLETE. Irta: Lam-
brecht Kálmán. A nagy tudós küzdelmes, 
sikerekben gazdag életének érdekfeszítő 
regénye. 

Karácsonyi ára 2-50. (Bolti ára 3'80) 
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közismert legjobb ORGONA-HARMÓNIUMOK 
ház-, dalárdák. , iskolák- és kUlönösen templomoknak. 

Magyarországban vezető harmóniumcég és legnagyobb harmónium*raktár 

HÖRL NÁNDOR Budapest II, Török-utca 8. sz. 
A budai Margitshídfótől a második utca jobbra. 

Fizetéskedvezmény. Sürgönyeim: „Harmonhörl". Telefonszám: 51-6-52. 

ALAPÍTVA 
1899. ÉVBEN. 

F I Z I K A I , FÖLDRAJZI, STB. 
T A N S Z E R E K E T , 

SZÁMOLÓGÉPEKET, VETÍTŐGÉPEKET GYÁRT 

ERDÉLY és SZABÓ TANSZERGYÁRA 
BUDAPEST IX, LILIOMsUTCA 46. (TELEFON) 
Ú j képes árjegyzékünket kívánatra d í j t a l a n u l m e < j k ü l d j ü k l 

B A R A K O V I T S J A ü O S 
m ü o r g o n a é p l t ő 
Rákospalota, Pázmány-út 72. 

Ű J O R G O N Á T 
á t é p í t é s t , h o m l o k z a t i s í p o k a t , 
m i n d e n n e m ű j a v í t á s t e l e g -
m é r s é k e l t e b b á r o n v á l l a l . 

SZLEZAK LASZLO HARANG. ÉS 
ERCÖNTÖDE 

Magyarország 
aranykoszorús 
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(Budapest-belvárosi föplébánia-templom részére készített 2400 kg-os 
,,Polgármester-harang*', melyet 1928 november 25-én szemelt fel 

dr. Serédi fusztinián bíbornok hercegprímás úr.) 

A budapesti Bazilika 7945 kg-os új harangja gyáramban készült. 
Az 1900. éri párizsi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921. és 1923 
évi vasipari kiállításon aranyéremmel, az 1925. és 1926. évi kézmű-
ipari tárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927. és 1928. évi budapesti, 
székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállításokon nagv arany . 
éremmel, az 1930. évi nemzetközi vásáron emléklappal kitüntetve. — 

Számos egyházi elismerölfvél! 
Költségvetéssel díjmentesen szolg >1 1 Előnyős fizetési feltt*e:°l-

Harmóniumot és hangszereket 
elismert legjobb minőségben olcsó árak 
mellett részletre is szállítja az 1770. 
évben alapított elsőOaiagyar hangszergyár 
CTfl\A(ACCCD B U D A P E S T II . K E R Ü L E T 
O l U W A O O t n L Á N C H Í D - U T C A 5- SZÁM 
Több ilyen gyár az országban nincs, kérjen árajánlatot . 

Fontos 
évtes^óc 1 

A m. kir. vallás* és közoktatásügyi 
miniszter úr 7000/1935. eln. számú 
rendelete értelmében é l e t b e l é p e t t 

Utasítás 
a körzeti iskolafelügyelők és 
a kir. tanfelügyelői hivatalok 
iskolalátogató tagjai részére 

megjelent . 

Ára egészvászon= 
kötésben 70jx\\év 

Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
Budapest VI I I , Múzeumíkörút 6. 

23.194. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest VIII, Múzeuin-körút 6. (F.: Thiering Richárd.) 



Melléklet a „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" 1935. évi 24=ik számához. 

A ; I S K O L Á N K Í V Ü L I 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, ilyen országos érdekű és időszerű kérdésekhez való ismeret= 
anyagot közlünk népművelési előadók számára. 

CIALÁDTÉDELE9I 
í r t a : PERLAKY LAJOS 

„Minden fölbontott házasság egy lebontott 
oltár" — mondja világhírű regényében egy nagy 
francia író. 

Sajnos, a világtörténelemben még a római ha-
nyatlás korában sem találkozunk annyi lebon-
tott oltárral, annyi felbomlott családi élettel, 
mint napjainkban. A tényleges helyzet az, hogy 
a házasságok története a XX. században a há-
zasságpusztulások története lett, a mi száza-
dunké a szomorú dicsőség, hogy a többi között 
a válóperekben is világrekordot teremtett. Víg 
lakodalomban, fényes menyegzőben ugyan ma 
sincs hiány, de boldog házaséletben, koporsóig 
tartó hűségben annál inkább. A mai modern há-
zasságoknál a nászvirágokból egykettőre lesz 
— gyászvirág. Egyre szaporodnak az örömtelen, 
boldogtalan, elhibázott házasságok. 

Mindenekelőtt lássuk, mi az oka annak, hogy 
ama bizonyos „örök hűség" nem lát meg két 
tavaszt sem, miért hamvad ki oly sok tűzhely, 
amelynek lángját „holtomiglan — holtáiglan" 
gyújtották, miért akarnak oly sokan kibújni a 
házasélet „rózsaláncaiból", még olyanok is, akik 
az örök egyesülés gondolatával léptek az oltár-
hoz, akik nem bízva szívük erejében, sem az 
ígéretekben, még a szerződésekben sem, hanem 
Isten nevének bizonysága mellett mondották ki 
a nagy szót: „Szeretlek!..." , 

1. JÍétségtelen, hogy a családi élet bomlási 
folyamatának első nagy alapoka — a nyomor. 
A mai viszonyok között ezer és ezer család él 
állandó és lassú haldoklásban. A megélhetés 
iszonyú nehézsége, a B-lista, az állásnélküliség, 
a kenyérgondok nemcsak a proletáresaládot, de 
â  középosztály családjait is részben felőrölte, 
részben útban van, hogy felőrölje. Az élet a leg-
hivatottabb tanú rá, hogy a kenyérgondok, zsír-
gondok, ruhagondok az első szögek a házasélet 
boldogságának koporsójában. 

2. A családi élet bomlásának második oka 
abban keresendő, hogy a XX. században nagyon 
meglazultak a házasság összetartó kapcsai, a 
mai életberendezések rendkívül megritkították 
a kötelékeket, amelyek a családot egybefűzik. 
Az élet közüzemesítése a családi szellem sorva-
dását hozta magával, a család létfenntartási 
funkciója napró-napra jobban összezsugorodott. 

A hajdan minden házban nélkülözhetetlen 
sütőkemence munkáját átvette a pék és a ke-
nyérgyár. A szövőszék, a rokka munkáját a 
textilüzemek. A disznóölés a hentes és nagy-
vágó kezére jutott. A befőzést elvégzi a konzerv-
gyár. A porolópáicát felváltotta a szívógép, a 
gondos asszonyi kefe helyett ott van a tisztító-
vállalat. A régi koppantós gyertyákat eloltotta 
a villanyfény, a tűzrakást fölöslegessé teszi a 
gáz-rezsó, a kandalét — a légfűtés. 

A szappanfőzés, gyertyaöntés, ecetkészítés, 
harisnyakötés, csipkemunka 40—50 évvel ez-
előtt még nagyanyáink munkakörébe tartozott 

— a mai asszony „hidegvacsorát" tálal fel este 
az urának, a sütést, főzést, a legasszonyibb gon-
dokat is kisajátították a vendéglők, kiíozések, 
büffék. 

A családi szellem fokozatos elsorvadásához 
vezet az is, hogy amíg pár évtizeddel ezelőtt az 
apa feladata volt a fiút mesterségre, az anyáé 
a leányt főzni, sütni, varrni tanítani, manapság 
a fiatalok vándorútra kelnek, a lányok számára 
ott van a varró- és főzőtanfolyam. 

Valamikor otthon tanulta a gyermek a betű-
vetést, ma az óvodától a magasabb iskolákig 
számtalan iskolafajta versenyez a gyermeki 
agyvelő tudással való kibélelésével. A bonne, az 
utca, a plakát, a kirakat, a mozi, az újság vette 
át az apa és anya nevelői szerepét. 

Ehhez járul, hogy a roppant gyárak, irodák, 
a megélhetés ezer gondja mind kiszívták az ott-
hon legszentebb üvegburája alól a családot. 
Először a férfinek kellett kimennie az élet viha-
rába, nemsokára követte a felesége és követték 
a gyermekek. A mai családtagokat, akik az 
örök egyesülés gondolatával léptek az oltárhoz, 
reggeltől estig eltérő munkabeosztásuk tartja 
távol egymástól. Az üzletek, a hivatalok, áru-
házak, gyárak reggelente elnyelik az apákat és 
anyákat, akik számára hovatovább lehetetlenné 
válik, hogy apák és anyák legyenek. 

A szétszórt családi otthon drámáját meg-
rázóan festi egy francia költő verse, amelyben 
az apa arról panaszkodik, hogy neki halott gye-
rekei vannak, mert hajnalban, amikor a gyárba 
megy: még alszanak — este pedig, mikor haza-
jön: már alszanak. 

E«te, mikor az agyonfáradt szülők hazajön-
nek, az anyának varrni és vasalni kell éjfélig, 
az apát a családi lámpa enyhe bűvköréből el-
csábítja: a mozi, a sport, a klub, a kártya, a 
kugli, a kaszinó, a csapszék, — az otthonkívüli 
szórakozások ezer fajtája, ami még egy század 
előtt ismeretlen volt. 

Igaza van tehát Gorkijnak, mikor felpana-
szolja, hogy a családi otthon abrakoló teknővé 
és éjjeli menedékhellyé züllött le korunkban. 

3. Az otthonok pusztulásának harmadik oka 
— a házasság belső, lelki válsága. 

A házasság leszállt régi eszmei magasságából: 
szentség volt és kaland lett. A régi szentségi 
házasság helyébe a próbajellegű pajtásházas-
ság lépett. Ezeket a modern házasságokat 
nem „mindhalálig" kötik, hanem „mindválá-
sig". Lip.pert mondja: „Annyi időre kötjük a 
házasságot, amíg el nem megy a kedvünk tőle." 
..Ügy fogunk élni — mondja Strindberg szín-
darabjának egyik hőse —, mint a hópelyhek, 
amelyek összecsapódnak a télben és szétolvad-
nak, mikor jön az új tavasz." 

Érthető, hogy ilyen korszellem mellett a há-
zasság nem a szívek, hanem a zsebek cseréje. 
Soha, egyetlen korban nem volt a házasság oiy 
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cinikus módon a nyilt spekuláció tárgya és tisz-
tára pénzüzlet, mint manapság. A házasságban 
a legtöbben tisztán „koszt-kvártély-mosás"-féle 
ellátási intézményt látnak, hogy a szívek és lel-
kek is egyesüljenek, arra senkise gondol. A mai 
házasság alapja nem az erény, hanem az er-
szény, — nem a jóság, hanem a jószág. 

A családi otthon válságának alapoka az önzés, 
amellyel pedig az otthon boldogsága fel nem 
építhető. Az otthon boldogságának törvénye, 
hogy ott mindenkinek inkább kell gondolnia a 
másikra, mint önmagára, s úgy kell a maga éle-
tét berendeznie, hogy a másikét is megszépítse. 
A mai lelki jégkorszakban túlsók az, aki kapni 
akar. és kevés, aki: adni. „Mivelhogy szeretlek, 
te alkalmazkodjál énhozzám," — így gondolkoz-
nak a házasfelek. Az önzésből származnak a há-
zasságban a kis horzsolások, amik lássan be-
genyesédnek; a házastársak először idegesek 
lesznek, később idegenek, először nem értik egy-
más szavát, aztán nem értik egymás szívét. Vé-
gül a két összeláncolt ember, ahelyett, hogy 
összenőne, — elnyomorítja egymást. Így válik 
a házasság mennyország helyett — két lélek sír-
boltjává. . . 

Családvédelem! — e gondolat jegyében indult 
meg Európaszerte a megszilárdítás, a konszoli-
dáció nagy munkája. A kommunizmus család-
bontó munkája után a családvédelem építő gon-
dolatában keresték a mentődeszkát kormányok 
és egyházak, egyesületek és egyesek, szószékek 
és cikkírók, ennek a célnak a szolgálatában léte-
sült az amerikai Rotary-klub, ez a gondolat 
hívta létre az amerikai fiúk hetét, a svéd ere-
detű anyák napját, apák napját, otthon ünnepét. 

Aminthogy a családok pusztulásának három 
főforrása és alapoka van, úgy a családvédelem-
nek, a családmentési munkálatoknak is hármas 
irányban kell történniök. 

1. A családvédelem első feladata: a családok 
gazdasági talpraállítása, anyagi megerősítése 
kell, hogy legyen. Rámutattunk, hogy a legtöbb 
családi perpatvarnak alapoka a pénzkérdés, a 
nyomor, a nyomasztó anyagi gondok, amelynek 
ködében minden fény elalszik, megszületik a za-
bolátlan civakodás és vádaskodás, a házasélet 
boldogságának sírásója. ..Egy éhező ember — 
mondja Prohászka püspök — alig több, mint 
egy éhező állat, hogyan kívánjak a tompa nyo-
morban fulladozó tömegektől lelkiséget, nemzet-
építést, hogyan mondjam nekik: a mennyország 
bennetek vagyon, midőn odabentről csak a gyo-
mor korgása felel." Az apákat és anyákat, hogy 
igazán apák és anyák lehessenek, le kell venni 
a fullasztó gondok keresztfájáról, meg kell őket 
menteni álomtalan éjszakáiktól, a családvéde-
lem reformját a megélhetés reformjával kell 
kezdeni. 

Az államnak,\ társadalomnak, egyházaknak 
össze kell dolgozniuk, hogy a házasulandó em-
bereknek 23—25 éves korukban meglegyen ke-
zükben az a falat kenyér, az a pár szalmaszál, 
ami a fészekrakáshoz szükséges. A szegény lá-
nyokat kelengyével kell segélyezni. A családi 
pótlékot, amely ma nevetségesen csekély, oly 
csekély, hogy amellett koplalóművésznek kell 
lennie a családtagoknak — fel kell emelni. A 
munkaalkalmaknál és előléptetéseknél különös 
tekintettél kell lenni a családos és sokgyermekes 
apákra. Számtalan hely van. ahol valósággal 
bűnül róják fel és büntetéssel sújtják a sok-
gyermekes, családot; ahelyett, hogy segítenék a 
nagycsaládú embert, elnyomják és mellőzik. 
Külföldi mintára családvédelmi pénztárakat 

kellene felállítani, mint aminők vannak Francia-
országban, Hollandiában, Belgiumban. Belgium-
ban például közszállításokat csak olyan válla-
latok kaphatnak, amelyek nyereségük 3%-ávaI 
támogatják a családvédelmi alapot. így lehetne 
behozni családvédelmi célokra Olaszország pél-
dájára az agglegényadót, merthogy vénleányok 
vannak, annak az okai mégis csak — az agglegé-
nyek. Így lehetne bevezetni az egykeadót. Fon-
tos családvédelmi feladat a lakásnyomor enyhít 
tése ,megszűntetése is. Pesten vannak lakások, 
amelynek egyetlen szobájára 8—15 ágyrajáró 
esik. Egy iskolaorvos 6500 iskolásgyermek lakás-
viszonyait vizsgálta meg és úgy találta, hogy 
ezeknek csak '/s-a alhatott egyedül. Az egész-
ségügyi hivatal kimutatása szerint a főváros-
ban 23.500 lakásnak elégtelen a világítása, leve-
gője és nagysága. Mindenki ismeri a ganggal 
körülépített, lichthofos kőkaszárnyákat, az ott-
hontalan otthonok ezreit, ahol nincs egy meghitt, 
kedves sarok, egy kényelmes karosszék, amely 
lakás legjobb esetben hotelszoba, de nem — ott-
hon! Még elriasztóbb a helyzet a perifériákon, 
ahol nem egyszer a szoba egész bútorzata egy 
törött szék és egy szalmazsák. A lakások kétmé-
ternyire vannak a járda színvonala alatt . . . Zá-
por alkalmával az eső patakokban szakad a szo-
bába . . . A falak annyira nedvesek, hogy nem 
tartják a vakolatot. A legtöbb ablak újságpapír-
ral van beragasztva. S ilyen pincelakásokban 
30.000 ember él a fővárosban! Ezekben az ,,ott-
honok"-ban nőnek fel azok a gyerekek, akik elő-
ször penészvirágok, később börtönvirágok, vagy 
a láp virágai. Lehet-e csodálni, hogy a családfő, 
akinek nincs napsugaras, kedves otthona, a négy 
fal ridegsége és üressége elől •— a kocsmába és 
pálinkásbutikba menekül? Lehet-e csodálni, 
hogy az ilyen lakások gyermekeinek szemében 
pokol az otthon.. . és mennyország az utca?! 

2. A családvédelem második fejezete erkölcsi 
probléma; a házasság biztonságának, viharálló-
ságának fokozása, így elsősorban a könnyelmű 
válások megnehezítése a törvény eszközeivel. 

Nálunk, Magyarországon, 1895-ben 100.000 ér-
vényesen megkötött házasságra 32 elválás esett, 
1905-ben már 425, 1916-ban 5239, 1926-ban 6645, 
vagyis egy negyedszázad alatt a 25 év előttinek 
2CK)-szorosa! Az embernek össze kell csapnia a 
kezét, hova jutunk, ha ez így tovább folytató-
dik! Hiszen manapság némelyek már úgy cse-
rélik a házastársat, mint a ruhát, mindennapos 
felfogás, hogy a nős férfit éppúgy „parthie"-nak 
tekintik, mint a nőtlent. — „Majd elválik a fele-
ségétől, ha sikerül őt behálózni," — így gondol-
koznak. Már pedig ez az állapot, ez a felfogás 
a család kereteinek összeomlásához vezethet, 
éppen ezért a család kereteit meg kell szilárdí-
tani. a házasság tartósságát törvényes eszközök-
kel fokozni kell..Ezt követeli a társadalom egye-
temes érdeke, a nő érdeke, a gyermekek érdeke. 

Amely nemzet életerős, annak alapsejtjei, a 
családok nem osztódnak. Ott. ahol ilyen osztó-
dási. válási folyamat megindult, ott egy nagy 
belső bomlási folyamattal állunk szemben. A ha-
talmas, az egész világot kezében tartó római 
nemzet széthullása attól az időtől veszi kezdetét, 
amikor a házassági kötelék kezd meglazulni, mi-
kor divatba jönnek a könnyelmű válások, ami-
kor a rómaiak a házasságban olyan bilincseket 
látnak, amikből igen könnyű dolog — kibújni. 
Nézzük csak a mi józan magyar népünket. Pö-
rösködni ugyan szeret, szívesen el.iár „tör-
vénybe", de holmi asszonyhistória eligazítása 
céljáb.ól „válóperben" egész a legutolsó időkig 
nem igen tapodta a törvényház küszöbét. 

Éppígy követeli a házasfelek intézményes 
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együttélését a nő iránti lovagias érzés, valamint 
a gyermekek érdeke. 

A mindennapi élet eléggé bizonyítja, hogy a 
házasság föll ontásánál rendesen az ártatlan fél 
hűi*»! a rö\ 'debbet. Adva van például: egy 
könnyelmű i rfi és szép, fiatal, gazdag leány. 
A férj nem lelke felét szereti a nőben, csak 
az arcát és a zsebét. Pedig a rózsák elhervad-
nak a kertben... és elhervadnak az emberarcon 
i s . . . Mikor a férfi a nő pénzét eltékozolta, szép-
ségét elhervasztotta — egy szép napon kitessé-
kelik abból a házból, ahol ifjúsága minden ró-
zsáját feláldozta. A férfi könnyen kaphat másik 
asszonyt, de a kifosztott feleség elvesztette a 
kincseket, amelyeket a házasságba magával 
kellene hoznia. 

Hát még mennyi sorvadás, lelki árvaság, el-
sötétedés. szeretetlenség támad a gyermek lel-
kében! Az összes élőlények között az ember az, 
akinek leghosszabb a gyermekkora. Mennél 
örömteljesebb, gazdagabb, színesebb, fénnyel át-
itatottabb valakinek a gyermekkora: annál em-
berebb ember válik belőle. A gyermeknek szük-
sége van nevelői szempontból az anyai szív me-
legére, csakúgy, mint az apai kar és szó ener-
giájára. A vezetettségre szoruló ifjúkor hosszú 
évtizedei tehát már maguk a házassági együtt-
élés szükségessége mellett szólnak. 

Freud, a híres idegorvos szerint: a gyermek 
idegességének, jellemhibáinak, lelke ferde elhaj-
lásainak forrása 90%-ban a megbomlott családi 
élet. A gyermeki lélek, mint a napraforgó: 
szomjasan fordul a szülői szeretet felé: azért 
is nincsen a világon olyan nevelőintézet, vagy 
internátus, se Cambridgeben, se Oxfordban, — 
amely pótolhatná az édesapa ós édesanya ölelő 
karjait. Ott, ahol ezt a szeretetet a gyermek nél-
külözi, lelke elhervad, felburjánoznak a hibák és 
bűnök, jelentkeznek a különféle lelki kiütések. 
Egyik iskolaigazgató szokta mondani, hogy ő a 
gyerekek arcáról, mint barométerről leolvassa a 
családi élet időjárását. A statisztika is azt bizo-
nyítja, hogy a bűnöző, elkalódott lelkű gyermek 
javarésze a szétdúlt családi oltár mellől jutott 
a lejtőre. „ 

A házasfelek együttmaradását követeli a be-
csület is. Ein Mann — ein Wort: mondja a né-
met közmondás. A házasság a legkomolyabb, 
egy egész életre kötelező, Isten előtt esküvel 
megerősített frigy, amellyel nem lehet játszani. 
Mi kigolyózzuk a kaszinóból, a társaságból azt, 
aki adott szavát meg nem tartja, hogyan tart-
suk gentlemannek azt, aki élete legünnepélye-
sebb órájában, az oltárnál. Istennek adott becsü-
letszavát meg nem tartja? 

Az bizonyos, hogy az együttélés sokszor áldo-
zatos jellemet követel, de az életnek melyik fel-
adatköre nem kíván áldozatos jellemet? Aki ma 
a házastársától válik meg, mert terhére van, az 
holnap egyéb kötelességeitől fog elpártolni, ha 
azok nehezek. Az ilyen ember, ha orvos; ott 
fogja hagyni ragályos betegét, ha katona, ott-
hagyja őrhelyét, ha ügyvéd, cserbenhagyja ügy-
felét, ha az ellenfél lepénzeli. Mert a hűség, az 
adott szó, az ígéret szentsége nem olyan dolgok, 
amelyekből darabokat lehet letördelni. Nem le-
het hős az, aki a csehekkel szemben hős, a romá-
nokkal szemben gyáva. Becsületes ember tüzön-
vizen keresztül álljq, a szavát. Nem egykönnyen 
vesztegeti, de ha egyszer vállalta, állja. 

El kell ismernünk azt a szomorú és sajnálatos 
tényt, hogy sok házaspár nem egymásnak való. 
hogy az együttélés ilyenkor vértanúság, de en-
nek is maguk a házasfelek az okai. Áz olasz 
közmondás szerint három dologgal sose siess: 

a halevéssel, a borotválkozással és a — házas-
sággal. A gyorsforral ón főtt modern házasságok 
rendszerint szerencsétlenek. Jól mondja egy hí-
res író: „Ha valakinek egy házat, vagy lakást 
kínálnak azzal a föltétellel, hogy ha meg nem 
felelő, kaphat jobbat és alkalmasabbat, minden 
különösebb habozás nélkül belehurcolkodhatik a 
legelső alkalmasnak kínálkozó lakásba. De ha 
azzal a föltétellel jelölnek ki számára otthont, 
hogy abból egész élete végéig ki nem hurcol-
kodhatik, — ugyancsak alaposan meg kell min-
dent fontolnia, mielőtt elfoglalná. És ezt a kö-
rültekintést mulasztják el legtöbben a házasság-
nál. 

A század könnyelmű válópördivatjával szem-
ben a családvédelem közérdeke megköveteli, 
hogy védjük a sínpárt, amelyen az emberiség 
örök vonata halad. Ne engedjük ezt feszegetni, 
lazítani egyesek kedvéért, ezzel csak óvjuk a 
társadalmat a kisiklástól. 

Hány gyereknek van iszákos, rossz példátadó, 
vad, kegyetlen szülője, — de azért mégsem tö-
rülhetjük le az apa homlokáról a IV. parancsot. 
Éppígy fenn kell tartani, ha mindjárt egyesek 
szívehúsába vág is, a házasság erkölcsi kereteit, 
a családi élet szentségének alapjait. Mindnyá-
junk érdeke, a társadalom érdeke követeli, hogy 
a házasság: az emberi élet gyökere, csírája, élet-
szállítója, vérátömlesztő csatornája: tiszta, szent, 
erős és szilárd legyen! 

3. A családvédelmi kérdések harmadik feje-
zete: nevelői problémák sorozata. 

A családiasság érzése, amelyet a modern iro-
dalom, színpad, mozi siettet diszkreditálni, meg-
gyöngült a mai idők emberében. A családvéde-
lem nevelői munkaköréhez tartozik a feladat, 
hogy megváltoztassuk a társaság léha alaphang-
ját e kérdésben, hogy ne engedjük meg a rom-
boló tréfákat, vicceket, kuplékat, frivol irodal-
mat és házasságtörő színdarabokat. Hassunk oda 
felszólalásainkkal, tiltakozásainkkal, hogy meg-
szülessen egy egészséges közvélemény, amely a 
bűnt bűnnek meri nevezni, amelynek van bátor-
sága újra divatba hozni a „divatból kiment" csa-
ládi erkölcsöket. Mutassunk rá, hogy nincs szebb 
látvány, mint az egymásért és egymásnak élő 
család. Mutassunk rá, hogy a családi élet az 
égben szerzett út arra, hogy az emberből kiter-
melődjék mindaz a jóság, ami benne van. Mu-
tassunk rá, hogy egyedül — félember a férfi, 
igazán emberré csak a családban lesz. ott kapja 
meg a legmagasztosabb feladatot: a felelősség-
gel járó építő és életalakító munkát, ott koro-
názzák meg az asszonyt a legnagyobb méltó-
sággal: a Hitves és Anya koronájával.. . Mu-
tassunk rá, hogy az otthon boldogsága az egye-
dül igazán mély, embertmegújító, felüdítő bol* 
dogság, amely mellett fölöslegessé válik min-
den' más szíórakozás: színház, koncert, kártya 
vagy politika. 

Az bizonyos, hogy a családvédelmi gondolat 
terén sok és nagy nevelői feladat vár a hivatot-
takra, hiszen mindenre előkészítik manapság az 
embert, mindenre kitanítják, csak egyre nem: 
hogyan kell boldog hitvessé, gondos apává és 
anyává lenni. Pedig a boldog és harmonikus 
házaséletre tudatosan nevelni kellene az embert. 

1. Nevelni kellene a leányokat arra, hogy az 
otthon napsugara elsősorban az asszony önfel-
áldozó lelkületén múlik. Rajta múlik, hogy min-
denkor derűs és békés legyen a családi fészek 
lombsátora. Az asszonynak és hitvesnek kell 
házát olyan otthonná tenni, amelyből nem kí-
vánkozik az ura vendégfogadóba. És tanulja 
meg minden eladósorban levő leány, hogy a bol-
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dog házasság legszebb kelengyéje, legértékesebb 
hozománya a türelem és önfeláldozás. 

2. Éppígy nevelni kell a férfit arra, hogy mint 
házasember nem élhet tovább legényéletet. Egy 
férjnek és apának minden irányban tízszer in-
kább önmegtagadónak kell lennie, mint volt 
magányos korában. Az apának rendesen sok a 
házonkívüli elfoglatsága. de azért neki is bele 
kell kapcsolódnia a családi életbe. A családnak 
nem elég az, hogy az apa hazavigye a pénzt, 
magára az apára van szükségük, egész lelkére, 
szívére, ölelő és segítő karjára. Helytelen tehát, 
mikor az apából otthon pandúrt faragnak, ha 
az anya folyton azzal fenyegeti gyermekét: 
„Megállj! jöjjön csak haza az apád!. . ." Az apá-
hoz is bizalommal kell lennie a gyermeknek, 
nemcsak az anyához, sőt ezt a bizalmat annál 
gondosabban kell ápolni és annál tudatosabban 
fejleszteni, mert az apa ritkán tudja elérni a 
szeretetnek, ragaszkodásnak és vonzalomnak azt 
a fokát, amit az anya még akkor is élvez, ha 
szigorúbb az apánál. Ahogy az anya tud apa 
is lenni, ha kell, tud kenyérkereső, tud harcos 
lenni a gyermekeiért, így az apának is meg kell 
tanulnia az ánya munkakörét, hogy szükség 
esetén helyettesíteni tudja. 

Sokan azt hiszik, a férfiban hiányzik e fel-
adathoz a melegség, pedig a családi érzés gyö-
kere ott lappang a férfi lelkében csakúgy, mint 
az asszonyéban. Az élet keserves és kemény 
küzdelme kifárasztják a férfi lelkét, a világ 
csalárdsága, a sok intrika és harc elkeserítik a 
szívét, önkénytelenül is feléled benne a vágy 
négy fal és egy talpalatnyi hely után, ahol 
tudja, hogy érte remegnek, ahol tárt karokkal, 
meleg öleléssel, csókokkal várják. Az igazi apa 
és férj az, aki a munka robotja után vágyva 
vágyódik a családja után és inkább választja 
az otthon csöndes lámpafényét, mint a kocsma 
zajos, hangos mulatságait. A családi élet, a me-
leg családi tűzhely, amely sok bajnak elejét 
veszi, sok rossztól visszatartja, kitűnő tovább 
képző tanfolyam a férfi számára. 

3. Neveljük fiainkat és leányainkat egyaránt 
a családiasság jegyében. Milyen kedves kép az, 
mikor a nap végeztével az egész család össze-
gyűl egy szobában... az egyik gyerek játszik, 
a másik tanul, az anya varr, az apa olvas. Aki 
ilyen otthonban nőtt fel, az élete végéig emlé-
kezni fog arra, annak lelkében a családi érzés 
beidegződik a kerttel, a virágokkal, a házzal, a 
régi bútorokkal. Viszont a gy^ermek, aki soha-
sem érezte az otthon meleg varázsát, soha nem 
is fogja tudni később sem megbecsülni azt. 
A gyermeknek legkedvesebb erénye, ha már kis 
korában igyekszik segítségére lenni szüleinek, 
^z az út vezet legközvetlenebbül a családi érzés 
kifejlesztéséhez. Tanulja meg már jó korán, 
hogy nemcsak magáért él, hanem másokért, 
elsősorban a hozzá legközelebbállókért. Tanulja 
meg odaadni testvérkéjének a kenyere felét, 
kölcsönadni játékait, apróbb áldozatokkal, né-
hány fillérrel hozzájárulni a közös terhekhez. 
Ilyen jó alkalom többgyermekes családban a fia-
talabb testvérkékről való gondoskodás. Ugyan-
csak mélyíti a családi összetartás érzését az 
együtt töltött vasárnap, együtt tett kirándulá-
sok, együtt megünnepelt ünnepek. Ne mulasz-
szuk el a családi ünnepeket, az apa és anya 
névnapjának megtartását. 

Vigyázzunk a családi érzés ápolására külö-
nösen serdülő gyermekeinknél, mert éppen a 
kamaszkorban szoktak a szülők gyermekeikből 
üldözött vadat, kivert szarvast csinálni. A pu-
bertás kora, a tiltott gyümölcsök kora, a 14—18 
éves kor, amikor a fiúgyermek különösen haj-
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lik a rosszra: a legmegrendítőbb forradalmi kor 
az emberi életben. A gyermek már nem gyer-
mek többé, de nem is felnőtt. A gyermekszoba 
játéka: már nem érdeklik, de a felnőttkor para-
dicsomkertjét lángpallosú arkangyalok tajrtják 
zárva előtte. A gyermekifjú kilép a gyerek-
szobából ós szinte egyik óráról a másikra kerül 
szembe az élet legnagyobb misztériumaival. Mi-
után senki sincs mellette, úgy érzi, hogy mind-
az, ami testében-lelkében végbemegy, rejtegetni 
való bűn lenne. Sajnos, a legtöbb ifjú úgy van 
nevelve, hogy egyszerűen nem mer a szüleihez 
fordulni ezekkel a nagy kérdésekkel s azérrt az 
élet legnagyobb problémáit inkább magához 
hasonló, éretlen társaival egymásközt intézi el. 
Nem iner szüleihez fordulni, mert a legtöbb apa 
éppen a serdülőkorban nem tud sehogysem fia 
barátjává válni. A szülők legtöbbször továbbra 
is a gyerekszoba törvényeit akarják ráerősza-
kolni a 14—16 éves gyerekre, feltétlen engedel-
mességet követelnek, s ezzel lelkileg akaratlanul 
is eltaszítják maguktól őt. A legtöhb szülő ma-
gára hagyja e kor belső forradalmával a gyer-
meket, a szeme nincs e válságokkal szemben 
nyitva, a szíve nincsen tárva, pedig e korszak 
fontossága oly nagy, hogy ezen áll vagy dől a 
későbbi férfikor. A családi nevelés egyetlen 
helyes és lehetséges útja a serdüléses korban: 
a baráti viszony megteremtése gyermek és szülő 
között. 

Végül szóljunk a nevelés koronájáról: a hit-
ről, a vallásról. Az bizonyos, hogyha az ember-
nek manapság nincs hite, nagyon hamar eljut 
a Duna habjai közé, a revolverhez, a méreghez. 

Hit nélkül az ember olyan, mint a lepke — 
szárnyak nélkül. Hit nélkül, Isten nélkül sem a 
szenvedéseket megérteni, sem a kereszteket hor-
dozni nem lehet. Nincs szomorúbb látvány a 
családban, mint mikor az anya hisz és imád-
kozik, az apa se nem hisz, se nem imádkozik. 
Az anya tanítja a gyermekét arra, amit az apa 
tagad és lemosolyog. í gy születnek azok a mai 
gyerekek, akik azt hiszik, Istennek két hite van: 
egyik az anyák és gyerekek — egy másik az 
apák és felnőttek számára. í g y születik az a 
városf gyerek, aki megkérdezte anyjától: 
„Mondd csak mama, mikor leszek én is olyan 
nagy, hogy nekem se kelljen imádkoznom, mint 
a papának1?..." 

Pedig a szülők tudhatják, hogy a hit a család-
védelem leghathatósabb eszköze, ez teszi tűrővé 
az apát és erőssé az anyát, hogy minden szen-
vedést kibírjanak, hogy le ne roskadjanak a 
betegágy mellett, hogy ki ne dőljenek a gyer-
mekeik ifjúkori bűnbeeséseivel vívott harcok-
ban, hogy erejük együtt nőjön a gondokkal és 
megpróbáltatásokkal. 

Ne bízzák tehát Isten ügyét egyedül arra a 
néhány hittanórára, amiben gyermeküknek 
része van, ne csak küldjék őket a templomba, 
hanem vigyék is oda őket, ne mulasszanak el 
egyetlen alkalmat sem rámutatni a vallás két 
nagy törvényére: hogy Istent szeretni kell az 
ő nagy-nagy gazdagságában, felebarátunkat 
pedig szeretni kell az ő nagy-nagy szegénységé^ 
ben is. 

Szeressék a szülők Istent, szeressék egymást, 
szeressék gyermekeiket, emlékezzenek meg min-
dennap a „Háziáldás" örökszép szaváról, amely 
ott függ ágyuk fölött s amely arra tanítja őket, 
hogy: 

Hol a hit — ott a szeretet. 
Hol a szeretet — ott a béke. 
Hol a béke — ott az áldás. • 
Hol az áldás — ott az Isten... 
Ki el nem hagy a szükségben ... 
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Baromfitenyésztési útmutató. 
Népies baromfitenyészetek tanácsadója. 

I r ta ; 

B á l d y B á l i n t 
m. kir. gazd. fe lügyelő. 

Tanuljunk é s tanítsunk belőle! 
Ezt az u tmuta tó t bárki k ívánságára — szaktanácsokkal együtt — díj talanul 

megküldi a gödöllői m. kir. Baromfi tenyésztő Gazdaság. 
( 1 — 2 5 . 0 0 0 példány.) 



Baromfitenyésztés! útmutató. 
Irta: Báldy (Bellosics) Bálint m. kir. gazd. felügyelő. 

Rz ország érdeke ugy kívánja, hogy magyar gazdáink a jövőben az 
eddiginél mindenből többet és jobbat termeljenek, mert a világpiacokon 
megindult nagy versengésben azon országok termékei fognak győzni, amelyek 
a legértékesebbek, a legjobbak lesznek. 

fl jó Isten olyan területre vezérelt bennünket — magyarokat —, hol 
a talaj, éghajlati és csapadék viszonyok, d e egyéb körülmények is lehetővé 
teszik a legváltozatosabb é s legkitűnőbb minőségű növényi és állati ter-
mékek előállítását. LássunK h á t hozcá é s f o l y t o n foKoződó s z o r g a l o m m a l 
töreSedj i tn l l mindenbő l m e n n y i s é g i l e g t ö b b e t és m i n ő s é g i l e g j o b b a t 
t e r m e l n i . 

Termelésünk a főbb állattenyésztési é s növénytermelési ágakban már 
nagy általánosságban jónak mondható. N e m karoljuk azonban föl és nem 
használjuk még ki kellőképpen mindazon termelési ágakat, melyeknek az 
előállítási é s értékesítési lehetőségei pedig igen jók s igy azoknak okszerű 
bevezetésével sokat javíthatunk még a sorsunkon. 

A m e g f e l e l ő h e l y e n ás Hellő h o z z á é r t é s s e l b e v e z e t e t t b a r o m f i -
t e n y é s z t é s , m é h é s z e t , h á z i n y á l t e n y é s z t é s , gyümölcs- , z ö l d s é g - és v i rág -
t e r m e l é s m i n d m e g a n n y i újabb b e v é t e l i forrást j e l e n t a töreKvS é s 
h a l a d ó m a g y a r gazda s z á m á r a . 

A szülőkre, papoKra, tanitóKra, j e g y z ő k r e é s a f ö l d m i v e l ő n é p ü n k 
ö s s z e s neve lő jére és v e z e t ő j é r e vár a sürgős f e ladat , hogy h a z a f i a s 
Köte l e s ségbő l eredő le lKesedésse l h ivjáK f e l mindenKi f i g y e l m é t a f e n t i 
h a s z n o s termelés i ágaKra, melyek között — országos viszonylatban elért 
eredményei alapján — a baromfitenyésztés bir a legnagyobb jelentőséggel . 

A b a r o m f i t e n y é s z t é s minden f o n t o s tudniva ló já t átadjcK e h a s z -
nos Kis f ü z e t b e n azza l , hogy tanuljnnK é s tanitsunK b e l ő l e ! 

Neveljünk általa mennél több le lkes és újításokra törekvő gazdát 
hazánknak. 

1, Hazai baromfitenyésztésünk jelentősége és eredményei. 

Nagy kincsünk a baromfitenyésztésünk! fl közel 35 milliós létszámú 
magyar baromfiállomány évente mintegy 200 millió p e n g ő értékű baromfi-
húst, tojást, tollat é s egyéb mellékterméket termel, mely hatalmas ö s s z e g 
c s a k n e m teijes egészében , évről évre, a legszegényebb néposztály, a kis-
gazdák között osztódik szét, mivel az ország baromfiállományának 85»/0-4t 
ők tartják. Ezért oly fontosaH a n é p i e s b a r o m f i t e n y é s z e t e K ! 

Áz évente előállított mintegy 200 millió pengő értékű magyar baromfi-
terméknek körülbelül 2 /3-át az ország területén belül fogyasztjuk el s Vj-át 
(60—80 mii ió pengő értékkel) évről évre a külföldön értékesítjük. 

Baromfitenyésztésünk fej lődésének és életrevalóságának nagyságát 
mutatja, hogy az egyenlőre megcsonkított Kísország elérte Nagymagyar-
ország kivitelét s ezze l az eredményével összes mezőgazdasági termékeink 
között — kivitel szempontjából — a második helyet foglalta el. Csak gabona 
félékért kapunk évente többet a külföldtől. Baromfikivitelünk fokozhatására 
minden reményünk megvan, mert a tőlünk vásárló országok baromfifogyasz-
tása folyton emelkedik. 

f\ 35 millió drb. baromfi egy évben elfogyaszt 4-5 millió métermázsa 
gabonát s ezzel nagyot segit mind nehezebbé váló gabonaértékesítésünkön. 
Közel 500.000 métermázsa elhullott magvat pedig a veszendőből mentenek 
m e g évente a szorgalmasan kapargáló baromfiak. Ha mindehhez hozzá-
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számítjuk felbecsülhetetlen hasznukat, melyet gyommag és rovarirtásukkal 
•érnek el, bátran tarthatjuk a baromfiakat a leghasznosabb háziállatainknak. 

Különösen a magyar tanyav i lágnaK a j ó l é t é t é s é letsz invonal&naK 
e m e l í s é t érhetjüK e l az é sz szerűbb é s j o b b a n fe lKarol t b a r o m f i t e n y é s z -
t é s se l . Gazdasszonyaink nagy szeretettel foglalkoznak a baromfiakkal, mert 

«eze'< kitűnő húisal , tojással és tolial látják el a ház népét, ezenfelül meg 
a legszükségesebb háztartási költségekre, gyakran a ruhára és egyebekre 
•äs a baromfiak adják a pénzt. 

Végül fokozzuk azért is a magyar baromfitenyésztést, hogy menné l 
t ö b b szorgos asszony és gyermek kezet foglalkoztathassunk általai 

2. Milyen irányban fejlesszük tovább baromfitenyésztésünket? 

A m a g y a r b a r o m f i h ú s , l i b a m á j é s zsir kitűnő minőségét az 
-egész világon jól ismerik és kedvelik, valósággal c semegeszámba megy az 
odakint . Ennek titka abban rejlik, hogy a kitűnő magyar baromfiak szabad, 
nagy területen nevelődnek fel, hol bőségesen szedegethetik a legértékesebb 
é s legtermészetesebb takarmányokat (magvakat, rovarokat és fűféléket), 
melyeket aztán odahaza mindenkor bőségesen pótolnak a hús és zsir kép-
zésre nagyon jó tengerivel. 

Nem kevésbbé fontos az is, hogy a hosszú évszázadok alatt igen jó 
magyar baromfiállomány alakult ki nálunk, melyet a jövőben főleg egy-
öntetűbbé kell tennünk. Ennek elérésére ne tűrjtiK m e g a d v a r u n K o a 
t ö b b f é l e szíriben az e g y e s b a r o m f l f é l e s é g e K e t és tartsuk elsősorban a 
kővetkező fejezetben ajánlott fajtákat é s válogassuk azokat. 

Eíaromfihústermelésünk fokozására általában neveljünk fel több állatot 
é s vezessük be az igen jól fizető korai csirke, kacsa és liba nevelést . 
Baromfihústermelésünk nagy fontossága jól kiviláglik abból, hogy ö s s z e s 
baromfikivitelünknek 35 % - a a tyúkfélék húsára esik, mlg a ludak, pulykák 
é s kacsák húsára további 25 o/0 jut. Ez összesen 60 °/o 1 

A m a g y a r b a r o m f i t o j á s r ó l egyenlőre kevesebb jót mondhatunk el. 
Ugy a hazai, mint a külföldi kereskedők is elismerik a magyar baromfitojás 
kitűnő izét és zamatját, nagyon értékes béltartalmát, de folyton panaszolják 
a tojás apróságát, sokféleségét, gondozatlanságát és megbízhatatlanságát. 
Mivel pedig összes baromfikivitelünknek 303/o-a tojásokból ered, igy egyik 
legsürgősebb teendőnk legyen a magyar baromfitojást jobb minőségűre 
megjavítanunk. 

fi feladat nem nehéz. Sz igorúan tartsuH a j ö v ő b e n szem elStt , 
bogy csaKis 2 - 3 é v e s tyuKoK legnagyobb , l eg formásabb és l e g b a r n á b b 
h é j ú to jása i t KeltessüK Ki, miáltal tyukállományunk pár év leforgása alatt 
általában igen nagy és szép barna héjú tojásokat fog termelni. Valamint a 
jól te je lő tehén a tejelőképességét, vagy a sokat malacozó anyasertés a 
szaporaságát, ugy a sokat és nagy barna tojásokat termelő tyúk a tojó-
képességet is nagyrészben átadja utódjainak. Egy kis törődéssel é s ki-
válogatással pár év alatt kitűnő tyukállományra tehetünk szert, különösen, 
hogyha tenyésztésre meghagyandó kakasainkat ál landóan nagy és barna 
tojásokból keltetjük ki és neveljük föl. 

fi külföldön már réjjtől fogva súlyra és nagyságra vásárolják a tojást 
é s ezt nálunk is rövidesen bevezetik, mikor is azok járnak majd jól, kiknek 
tyúkjai nagy tojásokat tojnak. Ezirányban már is örvendetes a javulás, 
melyet az állam nagyon elősegít az évről évre kiosztott és a tojás minőség 
Javítására nagyon alkalmas kakasokkal. 

fi tojásokról a piszkos foltokat törülgessük le (de s o h s e mossuk meg 
az egész tojást) és mindenkor tisztán és frissen vigyük azokat eladásra. 
Hz apró és elöregedett tojásokat fogyasszuk el otthon és a nagy, valamint 
friss tojásokat adjuk el. 

Tol l termelés&nKneK Is igen nagy a jelentősége, mert összes baromfi-
Mvitelünknek 10°;«-át ez adja. Tolltermelésünk fő értéke a lud és kacsa-
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tollakból tevődik össze , igy h a z a f i a s Köte le s ségünk l egyen csaKis a leg-
é r t é k e s e b b f e h é r to l lú ludaKat é s KacsfiRat t a r t a n i . 

Általában törekedjünk menné l több tollat szárazon koppasztani s a 
különféle szinii é s minőségű tollakat mindenkor különválasztottan kezelni. 
Tartsuk az értékes tollat eladásig száraz és sze l lős helyen, hogy az meg 
ne molyosodjék és minőségében m e g ne romoljék. 

A felsoroltakból világosan láthatjuk, hogy milyen irányban haladjunk. 
Ne t é v e s s z ü k s z e m elő!, hogy a Külfö ldre Kiiterülő m i n d e n darab b a r o m f i 
é s t o j á s és m i n d e n szá l m a g y a r tol l odaKint a m a g y a r érdeKeKért fog 
v e r s e n y e z n i , t e h á t j ó l vá logassuK m e g azt 1 

3. Melyik baromfifajtákat tartsuk? 

Konnyü a felelet. Tartsuk mindazon fajtákat, melyeknek segítségével 
értékesebb húst, értékesebb tojást é s értékesebb tollat termelhetünk. A m a -
g y a r baronUia l tomány v i l ágv i s zony la tban i s e l s ő r e n d ű . Hosszú évszázadok 
folyamán az ősi magyar állatok — különféle behatásokra — kitűnőkké váltak. 

Tyui i fé léKbő] tartsuK a jav í to t t , n e m e s i t e t t m a g y a r tyuKoHat, 
m e r t eze'S a m i céljainftnaK l eg jobban m e g f e l e l ő , Kettős t e r m e l é s ű 
( h ú s és t o j á s i r á n y ú ) g a z d a s á g i állatpK. Igen értékes állomány ez, melyet 
azonban szüntelenül javítsunk tovább. Általában vá logassá l ! Ki KözülöK a 
n a g y o b b tes tű , 2 Kg Hörüii t e s t s ú l y a , m é l y e b b testű, r ö v i d e b b lábú, 
f i n o m cscntoza tú , nagyobb é s egyszerű tara jú , piros f ü i l e b e n y ű , 
s z é l e s l ábá l lá sú , é lénKeab t e r m é s z e s ű , é l e l m e s e b b , e d z e t t e b b , gyorsabb 
n ö v e S e d é s ű és g y o r s a b b a n t o l l a s o d ó egyedeKet . 

VálogassaK Hi a m a g y a r tyuKoKat e g y ö n t e t ű t o l l s z i n b e n s egy 
udvaron vagy tanyán csak kendermagos, vagy csak sárga, vagy csak fogoly-
szinű, vagy csak fehér színben tartsuk őket. flz ilyen állomány mindenkor 
értékesebb lesz és óbban disziti házunk tájékát is. Elsősorban sárga lábú. 
sárga csärü és sárga bőrű tyúkokat és kakasokat tartsunk, másodsorban 
fehér láb-, c<őr és bőrszinűeket. Szürke, fekete, zöldes és tollas lábúakat, va-
lamint a fekete és tarka tollúakat ne szaporítsuk. TegyüK Külsőleg is ér« 
t í ü e s e b b é a m a g y a r tyu'Jál lományanKat . 

Legfontosabb teendőnK l e g y e n a z o n b a n m a g y a r t y u $ j a i n K a t sür -
g ő s e n K i v á l o g a t n u n k m e n n é l nagyobb, f o r m á s a b b és b a r n á b b tojásoKra. 
Szaporítsuk elsősorban azokat a tyúkjainkat, melyek az ilyen értékes tojások-
ból sokat tojnak és télen is tojnak. Kutassunk az ilyen értékes magyar 
tyako< után és szaporítsuk azokat. 

Tyukállományunk vérfelfrissitésére és továbbnemesi tésére szerezzünk 
ba 3-4 évenként megfelelő tollszinű és értékes tojású nemesített magyar 
vagy külföldi kakasokat, melyekkel javítsuk tovább állományunkat. í\ kül-
föld: faitákat tiszta vérben ne törekedjünk szaporítani, h a n e m használjuk 
fel azokat okosan keresztezésekre. ft kapott keresztezési utódokból tartsuk 
mag elsősorban a magyar jellegűeket. De na fa ledjüX azt, h o g y a m a i ér -
t é k e s m a g y a r á l l omány e l ő á l l í t á s á b a n soKat segitetteK a Külföldi faj táK! 

Nemesítő keresztezésre felhasználhatjuk a következő külföldi fajtákat: 
sárga, vörös és fogolyszinű magyarokhoz a vörös izlandit; kendermagosak-
hoz a plimutot; fehérekhez a leghornokat. Nagyobb testű husállatok e l ő -
állításához igen -jók a fehér é s sárga orpingtonok. 

Tyúkfélékből vidékenként tartsuk azt a szint, mely ott a legkeresettebb.. 
Olyan vidéken, hol sok a szárnyas ragadozó, ott lehetőleg ne tartsunk 
fehéreke*, mart azokat a ragadozó messziről meglátja. 

PuiyHáaból a bronzoKat szaporitsuK, mert ezt vásárolja legszíve-
sebben legnagyobb vevőnk, az angol. Nagytestű, fehér húsú állatok ezek. 

• Ahol a nagykereskedő a fehéreket keresi inkább, ott azokat szaporítsuk. 
A kivitelre nevelt pulykáink legyenek tisztitottan és páronként (1 kakas és 
1 tojó) együtt átlagban legalább 10 kg-osak. 

L u d a s b ó l legHeresejtebbeK és legértéHesebbeK a f e h é r tol lú ne- -
m e s i t e t t m a g y a r ludaK, melyeknek súlya hizottan és tisztitottan darabon-
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ként 5-6 kg, legyen, ft kereskedelem általában nem szereti a nagyon nagy 
ludakat, emellett azok rendesen nehezebben szaporithatók is. Tartsuk a 
teljesen fehér tollú és mennél többet tojó ludakat. 

Ugy a hazai, min t a Külföldi vásárlóink is Kedvelik a miné l na« 
gyobb testű, f ehér tol lú és zsírra jó l hizlalható Kacsákat, fí fehér ma-
gyar kacsák gyors növekedésüek, kitűnő húsuak, jól hizlalhatók, jól sza-
porithatók, tojásuk és tollúk igen értékes, de nagyon kicsi a testük. Vá-
logassuk ki közülök a mennél nagyobbakat és azokat időnként keresztezzük 
•a világ legértékesebb hús- és zsirkacsájával, a fehér tollú, legnagyobb testű 
pekingivel, ft magyar kacsákat tojás termelésre is nagyon jól kiválogat-
hatjuk, de kiválogatásuknál a zöldes tojásúakat selejtezzük ki. 

GyöngytyúKoKból a legértéKesebbeK é t legKeresettebbeK, egyben 
legsajátosabbak is a szép sötét KéKes szfirKéK, igyhát ezeket szaporítsuk 
-«és válogassuk ki azokat mennél nagyobb testre és minél több tojásra. 

A fö ldmívelésügyi minisz tér ium évről évre Kioszt KaKasoKat, 
gácséroKat és gunaraKat, vérfe l fr i ss i tésre é s nemes i tö fe lhasználásra . 
Vegyük azokát mennél többen igénybe a járási m. kir. gazdasági felügyelők 
"utján. Javítsuk ezekkel tovább a magyar baromfi állományt, ft kapott ne-
mes állatok utódjait ne vágjuk le, hanem adjunk abból ismerőseinknek is, 
hogy ezáltal gyorsabban es kevesebb költséggel haladhasson az állam 
nemesitési munkája. ÁllatbeszerzéseKnél fordnljnnK b iza lommal a gö-
döllői ál lami baromfite lephez, hol a hasznos baromfifajtáK mindegyiKét 
a legKitünöbb minőségben szaporitjáK. Ugyaninnen mindenKi dí j ta la-
nul Kap fe lv i lágosí tást é s szaktanácsot is. 

4. Baromfiudvarok és baromfikifutók. 

Ott folytathatunk legeredményesebb baromfitenyésztést, ahol szár-
nyasainkat nagy és szabad területen járathatjuk. Itt tudunk legolcsóbban 
és legjobb minőséget termelni, fi magyar baromfitenyésztés igazi otthona 
ígyhát a tanyákon és tágas udvarokon van. Szűkebb, sivárabb, zártabb 
udvarokon is tarthatunk — megfelelő etetéssel — tyúkféléket és kacsákat, 
de 10-12 udvarnégyzetméterenként legfeljebb egy darabot. 

Gondoskodjunk arról, hogy a baromfiudvarok lehetőleg zöldek le-
gyenek, mert a friss zöld mindenkor éltető eleme a baromfinak. Vessük be 
az udvarokat finom szálú és alacsony növésű fümagvakkal (angol és rétiperje, 
sovány perje, fehér here, szarvas kerep, lucerna, komlóslucerna, vörös és 
juhcsenkesz stb.), mert -a tojások termékenységéhez és jó minőségéhez, 
valamint az állatok megfelelő növekedéséhez ez nélkülözhetetlen. 

Továbbá ültessük be az udvarokat gyümölcsöző bokrokkal (ribizli, 
egres, málna, szőilő, mogyoró stb.) és magas törzsű, értékes termésű 
gyümölcsfákkal. Ezek alját azonban lucernával ne ültessük be! 

5. Milyen baromfiólakat építsünk? 

Hazánkban á l t a l i b a n igen mostohán ólazzáK a baromfiahat . 
R legtöbb eredménytelenség, betegség és elhullás oka az, hogy a baromfia-
kat sötét, nedves, nideg és huzatos, nem szellőztethető, be nem meszelhető és 
igy tisztán nem tarthaló ólakban he yezzük el, aihol szegényállatok a tetvek, 
kullancsok és a legkülönfélébb ragály anyagok nagy tömegével kényszerül-
nek együtt élni. 

Tavasztól őszig nagyon jó hely tyúkjaink és pulykáink részére a fa 
teteje ^ülönösen, hogyha a kedveltebb helyekre kar vastagságú, hengeres 
ülőrudakat helyezzünk el vízszintesen s efölé zsuppból, nádból vagy egyéb 
olcsó fedc anyagból kis födelet teszünk, hogy az esőtől ne szenvedjenek 
a szabadban alvó baromfiak. 

Ősztől tavaszig azonban megfelelő ólban teleltessük a baromfiakat, 
-mert igy kevesebb takarmánnyal is többet fognak termelni és jobban telelnek 
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ki, minek következtében a tavasszal eredményesebben lesznek szaporithatók» 
Legjobb eljárás, hogyha éven át megfelelő ólban tartjuk szárnyasainkat* 

Lássuk csak milyen is legyen a jó baromfi ól. Anyaga lehet vert fal„. 
rakott fal, vályog tégla, égetett tégla és különféle faanyag. Amihez legol-
csóbban jutunk, abból építsünk. Legmegfelelőbb ha csapott féltetőt csinálunk, 
melyet könnyen ragaszthatunk hozzá egy meglévő épülethez. A tetőzetet 
csinálhatjuk nádból, zsuppból, deszkára szegeit bőrlemezből, cserépből vagy; 
palából. Ereszt 40-50 cm szélességben mindenkor hagyjunk. Az ól mennye-
zetét deszkázzuk, nádazzuk és vakoljuk be, minek következtében a mennyezet; 
és tető közötti levegő réteg télen melegebbé, nyáron meg hűvösebbé teszt 
ólunkat. A sima mennyezetben nem bújhatnak meg az élősdiek sem. Az: 
ól padlózata legyen döngölt agyag, tégla, vagy cementtel leöntött (1:12 ke-
verésű) salak beton. 

Hogy ólunk jó száraz legyen, épi'sük azt 40-50 cm magas földtöltésre. 
Az ól ajtaja és ablaka nézzen dél, délkelet vagy délnyugat felé. de soha 
északnak. Magassága legyen elől 180-200 cm, hátul 140-160 cm. Szélesség® 
2-3-5 méter, az ól nagysága szerint. JegyezzüK meg j ó l , hogy egy négy-
z e t m é t e r ól a lapterületen e l fér 4-5 darab tyuK, 3-4 darab Kacsa, 2-3 
darab lud vagy pulyKa. Eszerint méretezzük az ólat. 

Az ól elülső falára helyezzünk mennél nagyobb ablak nyílást, melyet 
bel jlről 2-3 cm lyukbőségű dróthálóval szegezzünk be. Osz'ői tavaszig) 
tegyünk a dróthálóra kívülről még üvegablakot is, kicsiny üvegekkel. Ki-
támasztható, tehát szellőzésre használható és levehető legyen az ablak. 
Alatta helyezzünk el megfelelő nagyságú kibúvó nyilást, melyen át ki-be-
járhatnak a baromfiak az ólból. 

Bármilyen anyagból is csináljuk az ólat, azt belüliől simára vakoljuk» 
hogy jól meszelhessük és fertőtleníthessük azt. Az élősdiek az ilyen ólbars-
sohsem tudnak elszaporodni. 

Az ól hátsó fala előtt 80-100 cm. magasan és egy magasságban he-
lyezzük el — egymástól 35-40 cm távolságra — a hengeres ülőrudakat é& 
ezek alatt 30-35 cm-el mélyebben helyezzünk el deszkázatot vagy bádogot» 
melyet állandóan szórjunk be homokkal vagy száraz földdel. így a sok 
éjjeli trágya erre hull le és innen könnyen kigereblyézhetjük azt. A trágya-
felfogó deszka alatt a kacsák és ludak jól megalhatnak, nem hull rájuk 
a trágya. A behelyezett deszka vagy bádog lappal nagyobb is lesz az ólunk» 

Az ólban helyezzünk el megfelelő számmal fészkeket, melybe ta-
vasztól őszig tehetünk homokot (ezt a tetvek nem szeretik), de a télre tegyünk, 
szalmát. Végül helyezzünk el az ól eresze alá egy kis földbesüllyesztett 
ládát és dobjunk abba homokot és mennél több fahamut, hogy a tetvek 
ellen jól fürödhessenek abban állataink. Télre tegyük az ólba a ládácskát. 

üj ólat csak akkor épitsünk a baromfiaknak, hogyha egyáltalában 
nincsen olyan helyiségünk, amelyet e célra átalaki hatnánk. Nagyon j6-
baromfiólat választhatunk el az istálók belsejében, hol télen is meleg helyern 
lesznek szárnyasaink. Üresen álló pincék, kamrák, aklok, alacsonyabb-
padlások mind igen könnyen átalakíthatók e célra. Csak fontos, hogy vi-
lágosak, szellőztethetők, télen melegek, nyáron hűvösek.és könnyen me-
szelhetők legyenek. Könyen tudjon belejutni az állat és a kezelő ember. 

Szükségből megfelelnek a verem ólak is, mert elég melegek a télen. 
Ezeknél az ajtó fölé tegyünk „kisebb és levehető üveg ablakot, mely alatt 
legyen apró lyukú drótháló. Télen hagyjunk az ablakon kis nyilást, hogy 
túl ne melegedjen a verem. 

A nagyon hideg ólaKat té len rafijuK Körül tengeri szárral, n á d d a l 
vagy sza lmával , ese t leg sza lmás trágyával . 

Növendék kacsákat és libákat tarthatjuk jó időben a szabadban is» 
alacsony kerítések mögölt. A növendék pulykáinknak készítsünk ülőléceket: 
a szabadban és azokon aludjanak. Az ülő lécek fölé azonban kis tetőzetet 
készítsünk valsmi olcsó anyagtól, hogy a hideg eső ne verhesse meg őket . 

Végül jegyezzüK meg, hogy a baromfifelaSat évente javi tsuü meg. 
4« fo lyton gondozzaK. Különösen annak belső falát időnként kis m e s z e s 
habarccsal vagy sárral simítsuk be, hogy rajta repedések ne legyenek. 
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A tél előtt közvetlenül, naposabb időben erősen meszeljük be az ólat és 
annak agyag padlózatát cseréljük ki 5-10 cm. mélyen. 

6. Fontosabb tenyésztési tudnivalók. 

Ebben a fejezetben felsoroljuk mindazt, amit ha szem előtt tartunk, 
már is sokkal eredményesebb lesz baromfitartásunk. 

Továbbtenyésztésre csakis teljesen fejlett, korai keltetésű é s az el-
érendő célnak legmegfelelőbb állatokat használjuk fel. Görbe mellcsontú 
Yflgy hibás állatokat ne szaporítsunk. 

ftz elöregedett állatokat selejtezzük ki, mert azok keveset termelnek 
é s a legtöbb betegséget terjesztik. 

Tojó állataink mellett a keltetési időben e l egendő him állatot (kakast, 
gunarat és gácsért) tartsunk, hogy a tojások termékenyek legyenek. (Lásd 
a következő fejezeteket 1) Ha több him állatra van szükségünk, akkor azok 
között legyenek öregek és fiatalok vegyesen. 

3-4 évenként gondoskodjunk baromfiállományunk vérfelfrissitéséről. 
E célból szerezzünk be megbízható helyről keltető tojásokat vagy napos-
csirkéket és az azokból felnevelt him állatokkal keverjük a régi á l lományun-
kat. Vagy pedig szerezzünk be idegen vérű kifejlett him állalokat. 

Keltetésre használjuk föl e lsősorban a 2-3 éves állatok legszebb és nagy 
tojásait. Jércék után csak szükségből keltessünk. Keltessünk korán (február, 
március és április hónapokban), 10-14 napnál nem idősebb tojásokat, me-
lyeket elültetésig tartsunk szellős helyen fekvőhelyzetben és naponta for-
gassuk azokat meg a hosszebbik tengelyük körűi, ft tojások vastagabbik 
végénél belül látható léghólyagocska nem a tojások fiasságát mutatja, ha-
nem a tojások korát. Mennél kisebb az, annál frissebb a tojás. 50 filléresnél 
nagyobb léghólyagú tojások keltetésre már kevésbbé alkalmasak. 

Télen tartsuk meleg ólban a szaporításra használandó állatainkat és 
etessük azokat okszerűbben, hogy már a tél fo lyamán vagy legalább is 
nagyon korán tavasszal kezdjék el tojást, mikor is korán fognak kotlani 
azok. Igy aztán lesznek korai keltetésű állataink, melyeket jó árön tudunk 
majd értékesíteni, ft korán keltetett jércék a nyár végén, ősszel és télen is 
fognak tojni értékes tojásokat. 

ft tojások termékenységére különösen jó hatása van a zöld fűfélék, 
kerti zöld levelek, csírázott magvak, megnedvesített lucerna, lóhere, akác 
és csalán széna levél etetésének. 

Kotlóinkat válasszuk meg Jól. ft legértékesebb tojásokra már ki-
próbált kotlókat ültessünk, ft nem nagyon mély kotlófészkeket helyezzük 
el csendes, középhőmérsékletű helyen, hol a kotlónk nyugodtan ü lhe t 
Készítsük el a fészket szénából vagy puhára dörzsölt szalmából és tegyünk 
az aljába a tetvek ellen mennél több fahamut és elültetés előtt magát a 
kotlói is alaposan dörzsöljük át f a h a m u s homokkal , ftz igy tetütlenitett 
kotló alá tegyünk mindenkor csakis annyi tojást, amennyit az jól be tud 
takarni. Hidegebb időben, valamint a kisebb kotlók alá kevesebb tojást 
rakjunk. Egy tyukkotló alá tehetünk 15-20 drb. tyúktojást, 20-25 drb. gyöngy-
tyuktojást, 10-15 kacsa vagy pulykatojást. Egy pulykakotló alá tehetünk 
15-20 drb. pulyka vagy kacsa tojást, 20-25 drb. tyúktojást. Egy ludkotló alá 
tegyünk 10-12 drb. ludtojást. 

ft fészken ülő kotlónak adjunk enni tengerit, mert ettől lesz a leg-
tüzesebb. ft friss viz állandóan legyen a fészek közelében, úgyszintén egy 
kisebb homokos , fahamus porfürdő, melyben a fészekről leszálló kotló 
megfürődhet Nagyon ajánlatos a porfürdőbe negyedrész kénport is tenni, 
ft fészekről levett kotlókat mindenkor a szabadban etessük-, itassuk, hogy 
bűzös trágyájukat kinn szórják el. 

ft nagyon vastag héjjú tyúktojások, kacsa és ludtojások sokszor éppen 
a vastag tojáshéj miatt nem kelnek ki jó eredménnyel . Sok a ful ladás az 
Ilyen tojásoknál. Ennek megelőzésére ajánlatos az ilyen tojásokat a kel-
tetés utolsó hetében naponta egykétszer langyos vízzel (40-50 C fokos) per-



nietezni, sőt megfüröszteni is. De a nedvesítés után a kotlót azonnal teavük 
vissza a tojasokra. a í 

8-10 nap után az elültetett tojásokat - sötét szobában _ tartsuk a 
lámpa elé és az üresen maradtakat vegyük ki a kotló alól 

fl tojások kikelésének napján ne zavarjuk a kotlót 
«, , állományt keltető gazdáink barátkozzanak meg a gépkelte-
téssel is. Olcsón és részletfizetésre szerezhetünk be'kitünő keltető gépeket 
melyekkel bármely időben - tehát mindenkor a legjobb időben — s na-
gyobb mennyiségű tojást keltethetünk ki. Keltető gépekből 100-150 tojásosnál 
kisebbeket ne vegyünk Gépbeszerzés el5tt KérjünK tanác .ot a gödöllői 
fojá™kaMs Gépekkel keltethetünk tyúk, kacsa, lúd és pulyka 

m » n k « 3 n r
 v

b a r o n ? f i t a ; , t á s hazájában _ a Nagyalföldön - igen áldásos 
munkát fej enek majd kJ • nagy bérkeltető állomások, hol bármely 
időben és olcsón keltethetik ki a gazdák keltető tojásaikat 
I .. k i k e l t k ' s aP, r ó állatokat teljes felszáradásig hagyjuk az anyjuk 

^ f , ' va3.y. egyéb meleg helyen s csak a teljes felszáradás után 5-6 óra 
Ä V Í J U ' l k " e k l k e " n i - Legmegfelelőbb legelsőbben egy kevés apró 
egyéb takarm^nyokat^ a d n i 3 " » ^ n e k » vizet, Ja jd 

• Csirkéinket és az egyéb növendék baromfiakat tartsuk száraz és eléqqé 
meleg ólban de ne kényeztessük őket, hanem mielőbb szoktassuk azokat 
L r O / , 1 , 19 h®r m a t ° s és hideg a fű reggelenként, a kotlót tegyük 
bontó ala, ne engedjük szabadon kalandozni 
ir. . . , G o n d o , s k o c JÍunt< arról hogy növendék állataink mindenkor meg-
kapjak a nekik legmegfelelőbb takarmányokat, a friss vizet és az udvar 

h a Z a b b , h * J ? é n ' é t f S Í t e t t J'0 P° r fü r dőt, hol száraz homok, mennél 
tobb fahamu és kenpor legyen összekeverve. R kotlóknak adjunk min-

e lőbb ü 1 ő lécek re ^ 1 " ' C s i r k é i n k e t é s k i s PUlykílnkat szoktassuk minél 
m e g u k i k e ' é s k o r a legjobb állataink tojásaiból kikelt 

S a Ä n , f 9 y L - a ^ k , f t K l s 6 s 0 r b a n i r thas suk meg. De jelöléskor ne vágjuk 
két „i k f i ^ t l lU J J a , t ' k Ö Z Ö t t Í ^ r t y á t hasítsuk be más más 
a szomszédokétóTl l J U d j U k m e f l k ű l ö n b Ö 2 t e t n i a s a j á t állatainkat 

7. A tyúkfélék tenyésztése. 

t U n W w ^ r ? m f i ^ n y é S Z t é S Ü ! l k l e9elterjedtebb ága a tyúktenyésztés, mert a 
tyúkféléket csaknem mindenütt tarthatjuk. Mégis a korlátlan tanyaviláq és 
f Ä U d V a ? k adjál< a tyúkfélék igazi hazáját, hol azok a takarmányuk 
Jó részét megkereshetik és így a legnagyobb hasznot itt adják. Egészen 
kicsi, zart udvarokon is tarthatunk kisebb számmal tyúkot, de itt naqvobb 

d i t o H 0 k f i , u / ^ J f U " k fÖ f - íuB1®m e'^9e£ljünk meg azzal, hogy a r á j u k k o r 
dított költséget friss tojásukkal é s jó húsukkal fizetik vissza 

TorettedjunH olyan tyúKfé lé t tartani, amelyiK húsával és tojásával 
egyaránt hasznot ad. E Kettős cél e lérésére l egmegfe le lőbbe* á w -
rn.ttt.tt magyar tyúKoK, melyeknek tovább nemesítését tartsuk haza"as 

« t a n y á n v a 9y e 9 y i v a r o n vá logassuk Ki 
oKet egyfele tol lszinben. Mily szép is egy csapatban csupa sárga csupa 
S I T f ' csupa fehér vagy csupa fogolyszinü állatot látni, szép sárga 
lábakkal. És mennyivel értékesebb is az ilyen állomány 9 

^vohh „ i " " á . m e 9 - J " 0 ^ " a K i , - f i n ő ® a g y a r tyuKoKat m e n n é l na-
gyobb, menne! tobb, szebb e s miné l barnább tofásoKra! Ennek meq-
konny.tésére szereljünk föl csapófészkeket és jelöljük meg az állatokit 
megszámozott szárnyjelzőkkel vagy iábgyűrükkel 
. , állományunk vérfelfrissítésére 3-4 évenként szerezzünk be megbízható 
helyről tojásokat s ebből neveljünk fel kakasokat. Időnként keresztezhetjük 
is állomanyunkat a megfelelő szfnü és nagy tojású külföldi fajtákkal (vörös 
standi, kendermagos plimut, fehér leghorn, sárga és fehér orpingtonokkal), 
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fie ügyeljünk arra, hogy a keresztezést túlzásba ne vigyük s a kapott 
utódok közül mindenkor a magyar jellegűeket tartsuk meg. 

Hogy tyúKtenyésztis&nKet eredményesen fo ly ta thasson . Különösen 
ügyeljünk a Következőkre: 

Tartsunk elegendő számú és jól megválogatott kakasokat. 10-15 tyú-
konként, de legfeljebb 20 tyúkonként legyen egy jól fejlett kakasunk. Több 
kakast ha tartunk, legyen azok között öreg és fiatal vegyesen és az öreg 
kakast a keltetési idő megszűnte után értékesítsük. KaKasoKat mindenKor 
a legtöbbet tojó tyúKjainK legnagyobb é s legbarnább toj&saiból n e -
v e l j ü n k föl. 

Tyúkokat és kakasokat 2-3 évnél idősebb korig ne hagyjuk meg, 
mert ezen idő után már kevés hasznot adnak s mint öreg állatok renc-
szerint a legtöbb fertőző betegség terjesztői lesznek, flz igen sokat tojó 
é s nagyon értékes tojásokat termelő, valamint a nagyon jó csirkenevelő 
tyúkokat is kivételesen legfeljebb 3-4 éves korig tartsuk meg. Tyúkokat 
mindenkor már májusban vagy júniusban selejtezzük, ahogy a tojás 
termelést abbahagyták, fl tyúkok felét vagy egyharmadát évente" pó-
toljuk jércékkel. 

A tyúktojásokat február, március hónapokban és április hó első 
•felében keltessük ki. fl későbben keltetett csirkékből tenyészállatokat ne 
neveljünk. 

Keltetésre mindenkor a 2-3 éves tyúkok legszebb tojásait használjuk 
föl s egy kotlós alá legfeljebb 15-20 darab tojást rakjunk. 

fl kotló alól kikerült kis csirkéknek a teljes felszáradás után adjunk 
először is kevés apróra tört faszéndarát (gyomortisztltásra) és finom ka-
vicsot a begy és a zúza (zúzógyomor) részére. Majd pár óra multán adjunk 
finomra őrölt darákat vagy koptatott kölest és vizet. Igen jól nevelhetjük 
fel csirkéinket búza, tengeri, árpa vagy zabdarán, flhogy növekednek, úgy 
naponta mind kevesebbszer kapjanak enni és mind nagyobb szemű darákat. 
Első héten naponta 5-6-szor etessünk, a 6-ik héten már e legendő 2-3-szor 
etetni. Hogy szépen fejlett csirkéink legyenek, engedjük azokat mindenkor 
a szabadba, hogy ott mennél több rovart és fűfélét szedhessenek, flki ezt 
nem teheti, az adjon csirkéinek apróra vagdalt zöldet, melyet kissé meg-
nedvesítetten keverjünk búza korpához és finom darához és adjunk ebbe 
a keverékbe 2-3 »/„ olcsó takarmány meszet is. 

Etessük csirkéinket mindenkor 3-5 cm magas és alul élben vég-
ződő — V keresztmetszetű — fa vagy bádog vályucskából. 

Hogy a magyar tyúKoK országos át lagban oly Keveset tojnaK, 
enneK fő oKát az egyoldalú tengeri e te tésben KeressüK! fl tengeri 
ugyanis hizlaló takarmány s ha csak azt etetjük tyúkjainkkal, úgy azok 
elnehezednek és kevesebbet tojnak. Adjunk tehát a tengeri helyett búza 
ocsút, árpát vagy zabot, esetleg kissé megnedvesített búza korpát. Ezek a 
legjobb tojó tyúk takarmányok, flhol nem mehetnek szabadon legelészni 
tyúkjaink, ott adjunk nekik kissé nedvesített búzakorpás keveréket is na-
ponta és vágjunk abba zöldet s tegyünk ehhez 2-3 (azaz 100 kg-hoz 
2-3 kg) olcsó takarmány meszet. 

Különösen fontos télen adni tyúkjainknak kissé langyos, nedves búza-
korpás keveréket, melybe adhatunk konyhahulladékot, főtt burgonyát, szá-
rított és apróra dörzsölt akác vagy csalánlevelet, esetleg lucerna, lóhere 
vagy bükköny széna levelet. Télen esti etetésre adhatunk tengerit is, mert 
az jó meleget fejleszt; ugyancsak kizárólagosan tengerivel etessük a kotló 
tyúkjainkat is, mert attól jó tüzesek lesznek, flki kedveskedni tud tyúk-
jainak télen szárítóit cserebogárral, selyemhernyó bábbal, vagy húsliszttel, 
annak minden bizonnyal jobban fognak tojni tyúkjai a télen. 

Egy 2 kg. körüli tyúk naponta 8-10-12 deka takarmányt fogyaszt el; 
mennél többet talál meg ebből a szabadban, annál kevesebbet kell ad-
nunk a zsákból. 

Jól jegyezzük meg, hogy az okszerűbb takarmányozássa l és bő-
s é g e s e n adott vízzel több és nagyobb tojásokat termelnek a ty ó ko v 

jobban fejlődneK a növendék ál latok! 
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8. A pulykatenyésztés. 
ft tanyavilágnak alig nélkülözhető baromfitenyésztési ága a pulyka-

tenyésztés. ft tanyavilágon nevelhetjük a legjobb minőségű pulykát, a 
legolcsóbban. 

Mivel Külföldi v í sár ló inK leginKább szeretiK a bronz polyKát, 
így ezt tartsuK elsősorban. Ez a legértéKesebb pulyKa fé l e ségünk . 

Pulykáink elhelyezése nem nehéz. Tavasztól őszig apraja-nagyja kinn 
alhat a szabadban elhelyezett ülőléceken, de a kis pulykákat megvörősö-
désig — 8-10 hetes korig —, valamint a magpulykákat télen tartsuk szá-
laz, meleg ólban. 

Fontos tudnunk, hogy 6-8 tojó pulykánként legyen egy jó kakasunk, 
hogy a tojások termékenyek legyenek. De ügyeljünk arra is, hogy a kakas 
pulykákat legfeljebb 1-2 eves korig tartsuk meg, a tojó pulykákat 3-4 évig. 

Hogy évről évre s zép és nehéz pu.yKátíat neve lhess ünK, jól je« 
gyezzüK meg, hogy a továbbszaporítáura f e lhaszná landó állatoKat 
(magpalyitáKat) mindenKor 2-3 éves tojóK tojásaiból KeltessüK Hi. Ezek 
tojásait összeszedéskor jelöljük meg, tegyük azokat külön kotló alá és az 
ezekből kelt kis pulykákat lábujjaik közti hártyák áthasltásával jelöljük meg. 

Engedjük pulykáinkat a kedvelt rejtett helyükön tojni, de a tojásokat 
— egy kivételével — naponta szedjük össze, mert fgy többet tojnak. 
Ugyanis, ha több napon át több tojáson ülhet a pulyka, úgy hamar elkotlik 
s keveset toj k. ft pulyka kitűnően kelti ki és neveli föl az alája tett 15-20 
darab tojást. 

ft kis pulykákat felneveléskor főleg a megfázástól óvjuk. 10-12 hetes 
korig esténkint száraz, meleg ólban alhassanak, de azután már az öreg 
pulykákkal együtt alhatnak a szabadban elhelyezett ülőléceken is. Leg-
Könnyebben megfáznál ! 8-10 hetes Korban, mert eKKor a nyaKnK vo-
rösödiK és eKHor lázasaK. Hideg, nedves reggeleken és erősen szeles idő-
ben ne engedjük a szabadba a kis pulykákat. 

ft kis pulykák takarmányozása egyszerű. Fontos, hogy mindenkor 
friss és egészséges takarmányt kapjanak, ft kotló alól kikerült kis pulykák-
nak teljes felszáradás után adjunk először is apróra törött faszén darát é s 
finom homokos kavicsot. Majd utána adhatunk kissé megfőzött vagy csalt 
megáztatott finom darákat, (búza, tengeri, árpa, zab) vagy héjatlan kölest. 
Ugyancsak adjunk nekik vizet vagy fölözött tejet. Az e lső 10-14 napban 
ne á l l jon elSttüK egész nap a víz, h a n e m csaK e te t i sKor itassuK őKet. 
Már a második-harmadik napon kapjanak a kis pulykák a fennti főzött 
vagy áztatott darákhoz keverten finomra vagdalt zöldet (hagymaszár, csalán, 
töklevél, káposzta félék) és 2-3°/o takarmány meszet. Ebből a keverékből 
kapjanak aztán 8-10 hetes korig körülbelül naponta 3-4 óránként, aszerint 
ahogy emésztenek, Fontos, hogy sohse lakjanak túlzottan jól és mindég 
legyen jó étvágyuk, ft takarmányt adjuk kis élben végződő „V" kereszt-
metszetű vályucskából. 

ftmíg pulykáink kicsinyek, addig a kotló pulykának adjunk külön is 
enni, nehogy elegye kicsinyei elől a finomra vagdalt takarmányt. 

8-10 hetes kor után növendék pulykáink az öregekkel együtt kap-
janak reggel zölddel kevert eleséget, melybe sok búza korpát is adhatunk 
s délben meg este adjunk egész szemű magvakat. Aszerint kapjanak 
többet vagy kevesebbet a zsákból, amint találnak a mezőn. Fontos, hogy 
állandóan a legelőn lehessenek! 

Pulykáink részére is szórjunk el az udvar egy szárazabb helyén faszén-
darát és homokos kavicsot, hogy abból kedvükre fogyaszthassanak. 

November elején válogassuk ki a jövő évi tenyészpulykákat, a többit 
meg zárjuk szűkebb udvarra vagy ólba, hol keveset mozoghatnak és ott 
naponta 2-3-szor etessük őket áztatott tengeri vagy árpa darával. Hogy jobb 
étvággyal egyenek, etetés előtt — legalább egy fél órára — engedjük az el-
adandó pulykákat szabadon futkározni és repdesni. Arra tőreKedjünK, 
hogy december e l e j é n piacra adhassaK palyKa fölöslegünKet, mert eKKor 
már megKezdiX azoH összevásárlását a Külföld s z á m á r a . 
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Magpulykáinkat a télre helyezzük el melegebb ólakban s azok kap-

Íanak reggel kissé langyos keveréket, melyben legyen mennél több búza 
:orpa, különféle darák és szárító.t, de nedvesített lucerna, lóhere, bükköny, 

akác vagy csalán levél. Ehhez keverjünk mindenkor 2-3>/0 takarmány me-
szet is^ Este adjunk buza ocsút, tengerit vagy árpát, de egyszerre csak egy-
félét. Ügyeljünk arra, hogy különösen másod éves pulyka kakasaink a tél 
fo lyamán el ne hízzanak, mert akkor sok lesz utánuk a terméketlen tojás I 

3 - 4 é v e n k é n t gondosKodjunK pulyKáinK vér fe l f r i s s í t é sérő l , h o g y 
•záp és nagy palyKáKat n e v e l h e s s ü n K t 

9. Lúdtenyésztés. 

flhol csak arra alkalmas legelőink és tarlóink vannak, miket egyéb 
állatokkal hasznosítani nem tudunk, ott vezessük be a hasznos ludak te-
nyésztését. Hál Istennek alig van gazdaudvar, hol n e m találnánk meg a 
pár darab magludat, melyek után évről évre felnevelik a 10-12 darab libát. 
Nemcsak kitünö húsával és zsírjával hálá'ja meg a lúd a ráfordított költ-
séget é s munkát, hanem igen értékes tollával is. R legértékesebb toll, a 
lúd tolla. 

Lúdjaink megválasztásánál Is alkalmazkodjunk az országos szem-
pontokhoz. A nagyKeresKedelcm és a Külföld l e g s z í v e s e b b e n vesz i m e g 
a f e h é r tollú, h í z o t t a n é s t isztítottat* 5-6 Kg. l ú i y ú ludaHat, í g y h á t 
ezeHet tartsuK é s s z a p o r í t s a k . R fehér tollú, nemesített magyar lúd a 
világ egyik legkitűnőbb lúdfélesége lévén, becsüljük meg azt. Növekedése 
és hízása gyors, szaporítása könnyű, lege lésző képessége nagyon jó, hús-, 
zs(r- é s toll minősége elsőrendű. 

R ludak elhelyezése nem ad nagyobb gondot. Egyszerű és alacsony 
ólakban tarthatjuk azokat, esetleg tyúkfélékkel és egyéb baromfiakkal 
együtt. R tyúkok ülőléce alá tegyünk deszkát vagy bádogot, hogy a trágya 
arra hulljon és akkor az alatt alhatnak lúdjaink. Különben is csak a mag-
ludainkat télen és a kis libáinkat kora tavasszal, 8-10 hetes korig kell 
ólban elhelyeznünk, egyébként lúdjaink tavasztól-őszig kinn alhatnak a 
szabadban, 50-60 cm. magas kerítések mögött. 

Tenyészlúdjainkat általában több éven át meghagyhatjuk szaporításra. 
R 2-3 éves gunarak és 4-6 éves tojó ludak még nagyon jól szaporítanak. 
R legéleterősebb és legszebben fejlett ludakat a 2-3 éves tojók tojásaiból 
nevelhetjük fel. Igyhát magludakat e lsősorban ezek tojásaiból keltessünk. 

Amíg a kisebb testű ludaknál 4-5 tojót számíthatunk egy gunárra,. 
addig a nehezebb testű ludakból legfeljebb 1-2 tojót adjunk egy gunárhoz, 
ha azt^akarjuk, hogy a tojások jó fiasak legyenek. 

Á l ta lános panasz , hogy lúdja inS Keveset tojnaK. Megfelelő kivá-
logatással ezen a bajon segíthetünk. VálogassuK Ki a t ö b b e t tojóKat é t 
e l s ő s o r b a n azoK t o j á s a i t KeltessöK Ki. 10 és 50 tojás között van a ludak 
tojás termelő képessége , tehát érdemes lesz válogatnunk. 

R lúdkotlók igen jól keltenek és nevelnek, használjuk hát elsősorban 
azokat tojásaik kiköltésére. Hagyjuk őket abban a fészekben kelteni, ame-
lyikben tojtaK. 10-12 darab tojásnál többet ne tegyünk egy lúdkolló alá s 
az igen nagytestű ludakat ne ültessük meg. Szükségből pulyka alá is te-
hetünk 10-12 darab lúdtojást, sőt a tyúkkotló alá is adhatunk 4-5 darabot. 
Pulyka és tyúkkotló alatt a tojásokat a második héttől kezdődően nedve-
sítsük s a tyúkkotlónak segítsünk megfordítani a nagy tojásokat, mert azt 
ő — rövid nyakával — nem tudja megtenni . 

R lúdtojások termékenységére igen jó hatással van, hogyha a tojás-
rakás idejében tojólúdjaink kapnak friss zöldet, vagy pedig kissé megned-
vesített lucerna, lóher, bükköny, akác, vagy csalán széna levelet. 

Fordítsunk mindenkor nagy gondot kis libáink és lúdjaink okszerű' 
takarmányozására. Jól jegyezzük meg, hogy a ludak kizárólagosan nö-
vényevők, tehát fűfélékkel é s magvakkal élnek. R kotló alól kikerült kis 
libáknak adjunk először faszén darát és f inom homokos kavicsot. Majd* 
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kapjanak utána kissé megnedvesített darákat, apróra vagdalt zölddel ke 
verten é s utána vizet. Már pár napos korban kapassuk rá kis libáinkat a 
legelésre. 4-6 hetes korig adjunk naponta 3-4 óránként búzakorpás, árpa, 
zab vagy tengeri darás és apróra vagdalt zöldes keveréket, melyhez te-
gyünk mindenkor 2-3°/o takarmány meszet. Ha jó a legelő, úgy a 6 hetes 
kornál idősebb libáknak és az öreg ludaknak adjunk reggel é s este egy 
kevés árpát, zabot vagy tengerit. Télen a magludaknak adjunk reggel 
kissé langyos-nedves keveréket, áztatott szénalevéllel és méssze l keverten, 
este tengerit vagy egyéb szemet. 

Libáink és lúdjaink etetését általában ahhoz szabjuk, hogy mit és 
mennyit találnak a legelőn. Vizükről azonban mindég gondoskodjunk. 

ft jól fejlett ludakat 10-12 hetes korban koppasszuk meg először, majd 
utána 12 hetenként másodszor, esetleg harmadszor is. Egy 5-6 kg-os lúd 
után évente kapunk 20 deka tollat, melyből közel 5 deka a pehely toll. 
Koppasztásnál csak a mell, alsónyak, has é s hát tollait szedjük le. ft farok 
é s evező tollakat, valamint a szárny alatti tollakat hagyjuk meg. ftz utóbbit 
azért, hogy a megkoppasztott állat szárnya ne essen le. Október és május 
hónapok közötti időben nem szabad koppasztani I 

ft megtépett, értékes lúdtollat tegyük vászon zsákokba (a pehely 
tollakat természetesen külön) és tartsuk szellős, napos helyen, ft molytól 
óvjuk meg. 

Lúdjainkat értékesítsük vagy 10-12 hetes pecsenye korban 3'5-4 kg 
súllyal vagy pedig a teljesen kifejlett ludakat megtömjük és úgy adjuk el. 
Utóbbi esetben 4 hétnél tovább ne tömjük a ludat, mert a mája is 
elzslrosodik és sütésnél összeesik, ft 4 hét alatt egy lúdba beletömünk 
25-30 kg, sós vízben puhára áztatott és kissé megzslrozott tengerit. Ezzel 
a ludunk 40-60°/n-al gyarapszik, ft tömés alatt levő lúdjainknak adjunk 
bőven friss vizet és tegyünk abba mindenkor homokos kavicsot. Egy külön 
kis vályucskában meg adjunk durvább faszén darát. 

Nagyobb tömegű állatok tömésénél igen jól használhatjuk az olcsó 
tömőgépeket. 

ft ludak nemét a következőkből állapíthatjuk meg. ft gunárnak ren-
desen nagyobb a teste, hosszabb és vékonyabb a nyaka, magasabb a láb 
állása és élesebb a hangja, ftz 5-6 hónapnál idősebb fiatal gunárnak a 
csavaros ivarszervét már kinyomhatjuk. Fektessük a hátára és ujjainkkal 
erősen nyomjuk a végbélnyílás körüli részt s a hímvessző kijön. 

10. Kacsatenyésztés. 

Hazánkban mindenütt megtaláljuk a kacsákat, ahol egy kis álló vfz, 
vagy folyócska v a g j csak egy kis vizes árok van. ft rovarban gazdag álló-
vizeink a legalkalmasabbak a kacsatenyésztésre, ftzonban jegyezzük jól 
meg, hogy különösen a kisebb testű kacsákat fürdő vfz nélkül is haszon-
nal tarthatjuk. 

ft kacsát kitűnő húsáért, zsírjáért, tolláért és ujabban tojásaiért tartjuk, 
ftszerint válasszuk meg a kacsa fajtát, amilyen céllal azt tartani akarjuk. 
Az országos szempontoK azt KívánjáK, hogy KacsáHból a m e n n é l na-
gyobb testűeHet é s f e l t é t l enü l a f e h é r tolluaKat tartsuK! ft hazai é s 
külföldi fogyasztó közönség egyaránt ezt keresi. 

P szaporításra kiválogatott magkacsákat már az ősszel válogpssuk 
össze , hogy egymást megszokják. Hogy szép és nagy kacsákat nevelhes-
sünk, 3-4 évenként frissítsük fel azok vérét. 

ft nagyobb testű kacsáknál minden 4-5 tojóhoz, a kisebb testűeknél 
pedig minden 6-8 tojóhoz adjunk egy gácsért, hogy utánuk jó termékeny 
tojásokat kapjunk. Tojó kacsákat megtarthatjuk 2-3 évig, a gácsérokat 
meg 1-2 évig. 

Kacsáink közül is szaporítsuk mindég a jobb tojókat és keltetésre 
itt is elsősorban a 2-3 éves tojók tojásait használjuk fel. ft kacsa nagyon 
ritkán kotlik meg, tehát annak tojásait tyúk vagy pulyka kotlókkal kel-
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tessük ki. Egy tyúk alá 10-12 drb. egy pulyka kotló alá meg 20-22 darab 
kacsatojást tegyünk, ft kacsatojásokat is igen ajánlatos a kotló alatt, a 
második héttől kezdődően nedvesíteni. 

ft kis kacsákat 3-4 hetes korig óvjuk a megfázástól. Tartsuk azokat 
éjjelre száraz és meleg ólban és almozzunk alájok mennél gyakrabban, 
ft kikelés után legelőször ezeknek is adjunk apró faszén darát és finom 
kavicsos homokot, de utána azonnal adhatunk kissé nedvesített darás ke-
veréket, apróra vagdalt zölddel és 2 -3% takarmány mésszel. Ezzel a ke-
verékkel etessük kis kacsáinkat egészen 6-8 hetes korig, közben fokozato-
san szoktassuk azokat az egész szem fogyasztására. 6-8 hetes kor után az 
öreg kacsakkal együtt kapjanak reggel nedves keveréket és este egész 
szemű magvakat. ft magkacsák keverékébe télen tegyünk mennél több 
áztatott lucerna, lóher, bükköny, akác vagy csalán széna levelet. Ezáltal 
megakadályozzuk elhízásukat és megőrizzük tavaszi termékenységüket. 

jó l jegyezzük meg, hogy a mohón faló KacsáKnaK etetésKor 
mindég adjunk inni i s ! 

Kacsáinkat értékesíthetjük 10-12 hetes korban, 2 kg. körüli súllyal 
pecsenyének; 4-5 hónapos korban, mint húskacsákat vagy pedig a teljesen 
kifejlett kacsákat 2-3 hétig tömjük sós vízben puhára áztatott tengerivel. 
Egy kacsába beletömhetünk 15 kg. körüii tengerit, mikor is elérünk 40-60 
"in-ős súlygyarapodás*. 

ft teljesen kifejlett kacsákat évente kétszer megkoppaszthatjuk és . 
utánuk kapunk 12-15 deka tollat, az állat nagysága szerint. 

11. Gyöngytyúktenyésztás. 

ft legjobban fizető kü.földi piacok minden mennyiségben s minden-
kor magas áron szívesen megveszik a kitűnő húsú magyar gyöngytyúkokat,, 
igyhát arra alkalmas, szabad tanya-területeken és nagyobb gazda udvaro-
kon vezessük be tartásukat az eddiginél sokkal nagyobb mértékben. 

ft legszorgalmasabb rovar és maggyűjtő gyöngyösöket engedjük 
kedvükre elkalandozni, továbbá a szabadban aludni és a bokrok alatt vagy 
a vetésben eltojni. Egy kakasra számítsunk 5-6 darab tojót, ft tojásokat 
naponta gyűjtsük össze és azokból a legnagyoobakat, — lehetőleg öreg tojók 
után — keltessük ki. ft nagyon rosszul és türelmetlenül keltő gyöngyösök, 
tojásaiból 20-25 darabot tenetünk egy tyúkkotló, vagy 30-35 darabot tehe-
tünk egy pulykakotló alá. 

ft kis gyöngyösök, valamint az öregek takarmányozása és gondozása 
teljesen egyezik a közönséges csirkékével és tyúkokéval, járjunk el aszerint. 
Fontos m e g e g y e z n ü n k , hogy a kis gyöngyösöket este Korábban etessüK 
meg és utána engedjük még szabadon járni . Egyben nagyon óvjuk a 
kényes nyakú kis gyöngyösöket a nagyon tűző naptól. 

2-3 éves korban selejtezzük ki az öreg gyöngyösöket, 
ft kakasokat általában a következőkről ismerhetjük meg. Nagyobb 

a fejük és sisakjuk, állebenyük kékes, ft hátsó nyak és háttolai fényesebbek, 
ft kakasok a szabadban állandóan figyelnek, őrködnek és a folyton rikácsoló-
tukácsoló tojók mellett aiig lehet hallani halk szavukat, flz állatok végbél-
nyllását ha kinyomjuk, ott megláthatjuk a kakasok hengeres hímvesszőjét. 

Országos és saját érdekből is tartsunk mennél több hasznos gyöngy-
tyúkot, még pedig a sötétebb, kékes szürke színben. 

12. Hogyan védekezzünk a baromfi betegségek ellen. 

SoK mil l ió pengő értéKű baromfi puszta i el évről é v r e s ezál ta l 
nagy nemzeti vagyon semmisül meg. S különösen elszomorító a dolog-
ban az, hogy ennek a nagy nemzeti kárnak az okozásában egyaránt vesz 
részt a sokféle fertőző betegség mellett a baromfitartók hanyagságd, nem-
törődömsége és tudatlansága. Folyton sírunk és panaszkodunk, hogy barom-
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fiaink évről évre elpusztulnak, de azért nem jut eszünkbe, hogy a barom-
Rakat rendesebben ólazzuk, gondozzuk, óljukat takarítsuk, fertőtlení'sük stb. 

Jól jegyezzük meg, hogy minden baromfiudvarban ott leselkednek 
a különféle fertőző betegségek ragály anyagai s arra várnak, hogy a ha-
nyag kezelés következtében megbetegedett állatokon felléphessenek és 
pusztító munkájukat elvégezhessék. Törekedjünk minden erőnkkel a beteg-
ségek fellépését megakadályozni, mert ez sokkal könnyebb, mint a már 
pusztító betegséget megállítani. Lássuk csak a legfontosabb tudnivalókat: 

1. Tartsuk a baromfiakat száraz, egészséges, világos, jól szellőztethető 
ólban. Ne zsúfoljuk itt őket össze és takarítsunk utánuk rendszeresen. 
Legalább 2-3 hónaponként meszeljük jól ki az ólat és a benne levő fel-
szerelési tárgyakat, fiz ól agyag padlózatát 5-10 cm. vastagon — évenként 
többször is cseréljük ki. 

2. 3-4 évenként frissítsük föl a baromfiak vérét, hogy az el ne 
korcsosuljon a rokonlenyésztés következtében és így a betegségekre haj-
lamossá ne váljon. Azonban úgy állatot, mint tojást csak ismert és egész-
séges állományból hozzunk s az idegen udvarból hozott állatot minden 
körülmények között legalább 10-12 napra zárjuk külön s figyeljük meg 
egészségi állapotát. 

3. Elvénült, nagyon öreg állatokat ne tűrjünk meg udvarunkon, mert 
ezeknek csaknem mindegyike telítve van a betegségek fertőző csírájával. 

4. Keltetésre használjuk fel mindég a — legjobban fejlett — 2-3 éves 
állatok tojásait, mert ezekből kapjuk a legéleterősebb utódokat. 

5. Figyeljük állományunkat és a beteggyanúsakat mindenkor azonnal 
vegyük ki az egészségesek közül és azokat vágjuk le. Gyógyításukkal ne 
kísérletezzünk. Ha fertőző bstegség lép fel a közelben s ezt megtudjuk, 
zárjuk be a baromfiakat az ólba, ládákba, padlásra, istállóba vagy bárhová 
és ne engedjük ki azokat mindaddig, míg a betegség el nem vonult. 

6. Ha fertőző betegség lépett fel állataink között, azok közül a be 
teggyanusakat azonnal vágjuk le, a többit vigyük más helyre s a fertőzött 
helyet erősen fertőtlenítsük forró lúgos, vagy fahamus vízzel vagy forró 
mésztejjel. Minden szemetet és piszkot úgy az ólból, mint az udvarból az 
esetleges hullákkal, valamint a kényszervágott baromfiak belső részeivel 
együtt égessük el, vagy egy méternél mélyebben ássuk el. Nagy hibát 
Követ e l az, aKi a beteg állatoKat vagy a hallát elajándéBozza Kóbor 
embereKneK, aKiK aztán a fertőző beleKet és egyéb belső részeKet 
rendszerint udvaroKba dobáljáK s igy mesterségesen terjesztiii a beteg-
séget, mert ez neKiK újabb és újabb pecsenyét j e l e n t ! 

7. Betegségek lezajlása után újból és alaposan fertőtlenítsük az ólat 
forró lúgos vagy fahamus lemosással vagy forró mésszel meszeléssel. 

8. Akinek értékesebb, vagy nagyobb baromfiállománya van, az a 
betegség felléptekor azonnal forduljon állatorvoshoz és kérje annak tanácsát. 
Aki biztosan akarja megállapítani baromfiai betegségét, az küldjön fel 
hullát az Országos Állategészségügyi Intézetbe (Budapest, Tábornok ut 2) 
és ebben a kitűnő állami intézményben azonnal megállópltják a betegséget 
és — kérésre — kimerítő fanácsot adnak. 

13. Fertőző betegségek. 

A legtöbb veszteséget ezek okozzák, meri egyik állatról a másikra 
könnyen átterjednek. A baromfiKolerc. vagy népiesen a baromfivász 
évről évre elpusztítja egész falvak baromfiállományát. Ennek a betegségnek 
jellemző tünete, hogy a baromfiak gyorsan és tömegeden hullnak el tőle. 
Védekezésül, a kolera jöttének hírére zárjuk be a baromfiakat, ne 
engedjük azokat a szomszédok állataival érintkezni. Ojtással ilyenkor leg-
jobb bebiztosítani őket. Ha már fellépett a tetegség az udvarunkon, akkor 
a beteg állatokat azonnal irtsuk ki, a többit különítsük e) tiszta helyre 
(istállóba, padlásra, pincébe, ládákba stb,) és ott szórjunk alájok 1 cm. 
vastagon égetett mészport. A fertőzött ólat, udvart és felszerelési tárgyakat 
alaposan fertőtlenítsük és minden hulladékot égessünk el. 
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A csirKéK fertőző fehér h a s m e n é s e Igen ragályos betegség, fiz alig 
pár napos csirkék egyszer csak gunnyasztani kezdenek, szárnyukat leen-
gedve sirnak, fejüket iehorgasztják, nem esznek, sokat isznak, hasmenésük 
lesz és tömegesen elhullanak. Hhol ez a betegség fellépett, ott az öreg 
állatok között fertőzöttek vannak, ezek fertőzött tojásokat tojnak, miáltal 
a kikelt kis csirkék egy része már fertőzötten jön a világra s rohamosan 
tovább fertőz. 

Mihelyt valamelyik kotló alja csirke között ez a betegség fellépett, 
azok közül a beteggyanusakat (vagy még okosabban az egész kotló alját) 
azonnal irtsuk ki, vagy legalább is jól különítsük el. fi többit tegyük ugyan-
csak külön helyre, vagy ládába s ennek alját hintsük fel mészporral, fi be-
tegség megálltáig tartsuk külön a csirkéket. 

fi csirkék régi helyét alaposan fertőtlenítsük, fi fertőzött csirkeállo-
mányból felnevelődött állatokat fogyasztásra mielőbb adjuk el, azokból ne 
tartsunk meg tenyészállatokat, mert azok újból fertőzni fognak, fiilatorvos 
közbejöttével vizsgáltassuk meg tenyészállataink vérét és a fertőzötteket 
azonnal irtsuk ki. Keltető tojásoKat és tenyészál latoKat csaKis vérvizs-
gál t és tisztánaK talá l t á l lományból szerezzünK be. 

A KoHcidiosis, melyet csirKevérhasnaK is mondanak rendesen a 
2-6 hetes csirkéket és pulykákat támadja meg és pusztítja el nagy szám-
ban. fi betegséget különösen a nyálkás, véres hasmenésről ismerhetjük fel. 
tlgyanúgy különítsük el a betegeket és fertőtlenítsünk utánuk, mint a csirkék 
fertőző fehér hasmenésénél és a kokcidiosisban megbetegedett állományból 
sohse tartsunk meg tennyészállatokat, mert azok a fertőzést megismétlik. 

A baromfigümőKőr főleg ott lép fel, ahol sok öreg állatot tartanak, 
fi gümőkóros állatok lesoványodnak és elpusztulnak, fi felboncolt hullá 
nak a mája és egyéb testrésze tele van kitapogatható kisebb nagyobb 
gümőkkel. Ezen könnyen terjedő betegségnek a megakadályozására a so-
ványodó állatokat irtsuk ki, általában ne tartsunk meg vén állatokat s ha 
a betegség nagyobb mértékben pusztít, forduljunk állatorvoshoz. Tuber-
culin próbával a fertőzött állatokat pontosan megtaláljuk. Alaposan 
fertőtlenítsüX az ólat és udvart! 

A baromf ih imlő vagy baromfid i f ter ia egyazon betegség és külö-
nösen ősztől tavaszig betegíti meg a tyúkféléket, pulykákat és galambokat, 
fiz állatok fején barnás pörkös kiütéseket, vagy egyik másiknak a szájá-
ban sárgás lerakódásokat találunk, melyeket ha lekaparunk, alatta vérzést 
látunk, fiz elhanyagolt állatoknak a szeme is bedagad, fillataink tömegesen 
leromlanak, a tyúkok nem tojnak, flhol évről évre fellép ezen betegség, 
ott minden nyáron (július vagy augusztusban) az összes 3 hónapnál idősebb 
tyúkfélét és pulykát, de legalább Is a jövő évre meghagyandókat az állat-
orvos közbejöttével kezeltessük le. fi súlyosan beteg állatokat vágjuk le, 
kezelésükkel ne kísérletezzünk, fiz enyhén betegek szájában a lerakódásokat 
kaparjuk le és a sebek helyét 2-3 naponként kenjük be 10°/0 jódtinktura 
és 90 >/0 glycerin (vagy olaj) keverékével. 

A Baromfialt ragadós nátháját könnyen téveszthetjük össze a dif-
teriával. Főleg a rosszul nevelt, későn keltetett, rokontenyésztett, valamint 
a helytelenül ólazott fiatalabb állatok őszi és téli megbetegedése ez. 1-2 na-
ponként vegyük kézbe a nyitott szájon lélekző, náthás állatokat és nyomjuk 
ki orrukból a váladékot. Majd tegyük az állat csőrét jó mélyen, langyos, 
3°.'0-os bórsav, erős hipermangán vagy timsós oldatba és bugyborékol-
tassunk vele. fi náthás állományt tegyük meggyógyulásig száraz és meleg 
helyiségbe, fi szokásos módon fertőtlenítsünk. 

14. Élősködő férgek kártételei. 

fi piszkos és gondozatlan ólakban és udvarokon a legkülönfélébb 
tetvek, kullancsok, rühatkák és bélférgek oly tömegesen szaporodnak el, 
hogy miattok a baromfiaknak nyugalma nincs, sok vért veszítenek, nö-
vekedésükben megakadnak, fokozatosan leromlanak, tojástermelésüket be-
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szüntetik és elég nagy számmal elpusztulnak. Az ellenüK fe lhaszná lható 
legjobb fegyver, a t i sz taság . 

A tolltetveK vért ugyan nem szívnak, de állandó mászkálásukkal 
agyon izgatják az állatokat. 

Az óvantagfé lék , tyúBpolosKáK vagy Kullancsok vérszfvásukkal 
már sokkal veszedelmesebbek. 

fl tetvek és óvantagok ellen vakoljuk simára legalább belülről az ól 
falát és azt mennél qyakrabban meszeljük. Seperjünk sokgt és a szemetet 
égessük el. Tetves ál l?tollat ne vásároljunk ! Télen bent az ólban, egyéb-
kor meg az ól fala mellett — az eresz alatt — létesítsünk száraz porfürdőt: 
homokból, porfőldből, fahamuból és 5-6 "/• kénporból. Időnként az ól nyí-
lásait iömködjük jól be és égessünk el az ólban—elővigyázatosan — mi-
nél több kénport vagy kénrudat. 

A baromfiaK m e s z e s lábát a nagyon elszaporodott rühatkák okoz-
zák. Vegyük kézbe az ilyen beteg lábú állatokat és langyos, sűrű szappan 
oldatba mártott, durva zsákvászonnal puhítsuk és szedjük le a lábakról a 
szürke lerakódást, majd a vérző lábrészeket többször kenjük be kénporral 
(vagy petroleummal) kevert zsiradékkal vagy olajjal. Szükségből megfelel 
e célra a tiszta kccsikenőcs is. Seperjünk és fertőtlenítsünk utána I 

A Különféle bélférgeK és ga landférgek lesoványítják a baromfiakat 
és a tojótyúkokkal abbahagyatják a tojás'ermelést. Vizsgáljuk meg jól a le-
vágott állatok vékony- és vakbeleit s ha bélférget találunk azokban, úgy 
egy napig koplaltassuk az állatokat, majd utána etessünk velők — több-
ízben — erős foghagymás főzettel kevert darákat, megpörkölt tökmag da-
rákat, vagy egyéb bélféregűző anyagokat. Hogyha nagyobb állományt 
akarunk vásárolt és erősebb hatású bélféregüző szerrel tiszlítani, akkor an-
nak hatását előzőleg pár állaton próbáljuk ki. Ezen anyagok nagyobb 
mennyiségben megölhetik a baromfit is. 

15. Értékesítés. 

Fordítsunk nagyobb gondot arra is, hogy baromfi termékeinket okosan 
és az alábbi tanácsok szemmel tartásával értékesítsük. 

1. Alkalmazkodjunk a piac és vásárlóink kívánságaihoz s mindenkor 
a kívánt minőségű és a legjobb árút vigyük eladásra, mert a vevőnek nem 
mindegy, hogy mit vesz. 

2. Baromfitermékeinket ízléses csomagolással és tisztán vigyük el-
adásra, mert így szívesebben veszik meg azt. Tisztítsuk meg a tojásokat 
és mossuk meg az állatok lábát, csőrét vagy taraját. Szállító kosarunk és 
ládánk, valamint a csomagolásnál használt szalma, széna és peK va minden-
kor tiszta és friss legyen. 

3. Legyünk lelkiismeretesek és csak egészséges, kifogástalan árút 
értékesítsünk, fl megbízhatatlan árúért a kereskedő nem fizethet jó árat, 
mert ezért ő is keveset kap. 

4. Termékeinket meggondolatlanul ne adjuk el, hanem érdeklődjünk 
állandóan az árak iránt. Támogassuk a meglévő szövet&ezeteinKet s — 
ha Kell — alakítsunk ujjakat is. Ezek hivatottak elsősorban a magyar 
baromfitenyésztést fellendíteni. 

fl jól megszervezkedett kereskedelem mellett legyenek jól megszer-
vezett szövetkezeteink is, melyek irányítani és támogatni fogják termelé-
sünket és értékesítésünket eredményesebbé teszik. 

SzövetkezeteinK azonban dolgoz zanaU együtt a meglévő keres -
kede l emmel , a t ermelő gazdák és az ország javára ! 

Adjon a jő Is ten eredményes, jó munkát! 
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